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Dietsche Warande en Belfort
heeft een alleraardigste verrassing in petto voor de vele bewonderaars die Maurice
Gilliams onder de literaire fijnproevers in Noord en Zuid telt: een bijzonder (een
héél bijzonder) nummer, uitsluitend aan de meester van Elias en van Het Maria-Leven
gewijd, met allereerst een uitvoerig romanfragment van Gilliams-zelf, en daarnaast
belangrijke essayistische, kritische, informatieve én anekdotische bijdragen van P.H.
Dubois, J. Weisgerber, M.J.G. de Jong, P. de Vree, M. Insingel, B. Kemp, W.
Spillebeen, V. van Vriesland, G. Schmook, W. Vanbeselaere, J.L. de Belder, P.
Lebeau e.a.
Daarnaast, vanzelfsprekend, negen ‘gewone’ nummers, met de gebruikelijke
verscheidenheid van proza en poëzie, van essay en kritiek, van kroniek en polemiek,
van informatie en reflexie. Een tijdschrift dat naar zijn 120e jaargang gaat, maar dat
verrassend jong en ‘bij’ blijft.
De Redactie
Bijlage bij Dietsche Warande en Belfort, jaargang 1973, nummer 10
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Dietsche Warande en Belfort 118de jaargang
nummer 1 januari 1973
Jos de Haes / Zonsondergang
I
Alle getekenden zijn nu gekeeld en koud,
of dronken ongeklaarde giften
uit sap en spog, uit wortel, klier, uit hout
desnoods voor kennisgeving van hun driften.
Volbloeds, bastaards en tweeslachtigen,
zij gaven hun intieme gil
onder de sprong van marterachtigen
of onder vakliedengevil.
Toch wou de zon dat ik nog snel bewijs
met een parabel dat de geest blijft waaien.
Zij haart, zegt zij, de snede van een zeis,
die gaat nog even over schedels zwaaien
en maakt geschiedenis. En 't vel, in vouwen
over die schedels oud en ziek,
geschalmd onder een avond roden en blauwen
of door haar opgestoken aan een riek,
en ook dit uur van opgetrokken klauwen,
nu over 't veranderlijke land,
zij zijn geschiedenis. Het bloedt roden en blauwen
tegen een hemel van zand.
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II
Hier ergens maalt nu een boerin
gedroogde reptielen tot poeier.
Onder de poolster doopt een Eskimose
harpoenen voor het nieuwe jaar
in haar urine.
Ik ga wat schemeren
en ook met al mijn wangen
op een uier liggen of zitten
onder door nonnen
geplante populieren.
Dan wordt het zeker dag nog
hier of ginder.
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Luc Vanhaecke / Twee verhalen
Het bad
‘Hij piept weer’, zei zijn vader, ‘hij mag in 't bad niet deze week als hij piept.’
‘Hij piept - hij piept - hij piept juist niet’, zei zijn moeder, ‘van als hij een beetje
piept zeg je dat-ie piept, waarom zou hij niet in 't bad mogen als hij piept, je hebt
hem veel te flauw opgekweekt, als je hem niet zo flauw opgekweekt had, had hij nu
een sterke borst.’
‘Jaja, geef hem nog maar een beetje toe,’ zei zijn vader. ‘Als het aan jou lag zou
hij zijn borst nog met koud water moeten wassen ook. Je geeft hem in alles toe jij,
hij zei dat-ie elke morgen zijn borst met koud water wou wassen en je zei er nog
niets op ook.’
‘Hij moet maar niet lang in 't bad blijven’, zei zijn moeder. ‘Als-ie zich alleen
maar afspoelt, als hij zich eens goed afspoelt met de sproeier, is het zo gebeurd.’
‘Allez ja’, zei zijn vader, ‘je moet nog een beetje de sproeier gebruiken ook. Het
is net de sproeier die 't meest damp geeft. Je weet dat damp slecht is voor zijn borst,
elke keer als hij in de damp zit heeft-ie het weer vast, hij heeft het elke zondag weer
vast.’
Hij keek zijn moeder aan.
‘Weet je wat?’ zei zijn vader, ‘we gaan een beetje koud water in het bad laten
lopen, een klein beetje, dat geeft geen damp, en daar leggen we dan de sproeier in.
Als je de sproeier in koud water legt dan is er geen damp en heb je geen last van je
adem.’
Zijn vader liet het bad een beetje vollopen met koud water en legde er dan de
sproeier in.
‘Van als de spiegel aanslaat moet je eruit he’, zei hij tot hem, ‘denk eraan, en niet
te lang, blijf weer geen drie kwartier zitten, he!’
Hij wilde ja zeggen, maar kon alleen maar zijn borst als een massief blok aan zijn
schouders omhoogheffen. Een zwak gepiep kwam eruit.
‘Je piept’, zei zijn vader. ‘tal het er dan nooit eens uitgroeien, ze zeiden altijd dat
het eruit zou groeien als hij groot was, hij is nu toch al bijna veertien, het moest er
toch al beginnen uitgroeien, hij moest nu toch al een beetje beter worden’, en tot
hem: ‘je hebt zeker weer in de tocht ge-
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staan he, je moet een beetje op jezelf letten, je weet dat je het altijd op je adem krijgt
als je in de tocht gaat staan, je kunt maar beter niet in de tocht gaan staan als je piept.’
‘Hij piept juist niet’, zei zijn moeder, ‘het moet nu maar eens uit zijn met die
flauwekul.’
Ze draaide de regelknop van de sproeier helemaal dicht en zette de grote kraan
open.
‘Je gaat dat niet doen’, zei zijn vader. Hij draaide de kraan weer dicht.
‘Zie je dan niet wat voor damp het geeft’, zei hij.
‘Damp, damp, wat zou dat’, zei zijn moeder, ‘als we het raam op een kier zetten
is er toch geen damp?’
‘Dan zit-ie weer in de toch’, zei zijn vader. ‘Hij moet voorzichtig zijn voor de
tocht.’
In de badkamer waste hij zich zittend met de rug naar de gordijnen omdat hij bang
was dat iemand hem door de spleten van de gordijnen zou kunnen zien. Alleen toen
de ramen al flink beslagen waren en hij er zeker van was dat niemand hem op straat
of aan de overkant kon zien, durfde hij zich omdraaien en rechtstaan.
In de gang hield zijn vader de wacht opdat hij - als er iets mocht voorvallen - zou
kunnen ingrijpen.
Tot zijn moeder zei hij: ‘Die gordijnen moeten weg, de gordijnen van de badkamer,
het is te veel stof, ze geven te veel stof, de dokter heeft gezegd dat er geen stof in de
kamers mag zijn, er moeten plastic gordijnen komen.’
Zijn moeder, die daarin een drogreden zag om het huis na vijftien jaar eindelijk
eens te moderniseren, viel het voorstel bij, en zei tegen zijn vader dat er in het hele
huis nieuwe gordijnen moesten komen - voor hem - tegen het stof.
Zijn vader, die op dergelijke punten anders nooit toegaf, gaf toe. Met zijn moeder
verving hij daarop systematisch alle gordijnen van het huis. Alles waar stof in kon
zitten of op kon liggen probeerde hij te verwijderen of gooide hij kapot, en hoewel
zijn moeder wel doorhad dat hij daarmee haar onafhankelijkheid, haar enige
onafhankelijkheid - haar huis en de dingen van het huis - in gevaar bracht, vertelde
ze toch aan iedereen dat ze veel hulp van hem had.
Ze liet er zich zelfs van overtuigen de zwarte lichtschakelaars in de kamers boven
te vervangen door witte (die hadden niet zulke brede randen, daar zou dus niet zoveel
stof op zitten, terwijl je het stof op wit ook altijd beter zien kon).
Maar het duister bleef klemmen, 's nachts, zelfs met de zekerheid dat het stof hem
niets meer doen kon.
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Daarop plaatste hij in de kamer een autolamp, waar hij op een autokerkhof net zo
lang naar had staan kijken tot hij hem gekregen had, het licht wat verzacht door een
geel celofaanpapier van de peperkoeken De Slovere, Veurne. Als de borst weer aan
de schouders en aan het borstbeen ging vastzitten kon hij de lamp laten branden 's
nachts, dat gaf geruststelling.
Soms ging hij ook wel eens naar beneden, midden in de nacht aan tafel zitten, en
las hij de krant of het boekje van de vrouwenbeweging waarin de puberteit van
meisjes beschreven stond (op twaalf jaar kregen ze het schaamhaar, las hij - over
jongens werd niets gezegd - het kon natuurlijk altijd een abnormaliteit zijn).
Zijn vader kwam dan wel eens kijken wat hij daar 's nachts allemaal uitspookte,
dan liep hij achter zijn vader weer naar boven, de trap op, steunend, zich voorttrekkend
aan de trapleuning, op elke tree een tweede voet bijplaatsend om even te rusten, en
voor het hele huis duidelijk fluimend, zodat de broers wakker werden en de deur van
hun kamer opentrokken en begonnen te schelden of hem (nog sterker) nog smeriger
imiteerden.
Als hij dan van beneden naar boven kwam en in bed lag, had hij het altijd weer,
het vallen, het op en neer gezogen worden in een koker, waarbij hij geen enkel
aanknopingspunt had, zodat hij niet wist of hij aan 't vallen was of aan 't stijgen.
Soms probeerde hij het te vatten, het juiste moment waarop het vallen in stijgen
overging te bepalen, maar hij slaagde er nooit in de beweging te controleren, ze bleef
hem altijd de baas.
Naarmate hij er langer mee bezig was, kwam hij ten slotte tot het besluit dat het
hier een valbeweging betrof die, terwijl ze nog bezig was, al opgenomen werd in een
ruimere stijgbeweging, die op haar beurt al weer opgenomen werd (was) in een
ruimere valbeweging, waarbij het gevoel van ruimte steeds angstwekkender vormen
begon aan te nemen naarmate men zich erin verdiepte, er probeerde in door te dringen,
en ongetwijfeld naar waanzin leiden kon indien men er niet in slaagde het lichaam
af te leiden.
Gewoonlijk probeerde hij daartoe dan van houding te veranderen, drukte hij de
knieën tegen de kin, het lichaam dubbelgevouwen, en probeerde hij aan andere dingen
te denken, zoals aan de tehuizen voor blote vrouwen die hij zou oprichten, huizen
als veranda's, waar hij als enige man tussen blote vrouwen zou zijn, of aan de dochter
die hij zou hebben, waarvan hij de ontwikkeling nauwkeurig zou bijhouden, van als
ze nog maar een jaar of zes was, elke maand foto's nemend van haar lichaam, zodat
hij de ontwikkeling van de borsten nauwkeurig zou kunnen volgen. Als hij dan de
foto's of de stukjes film - hij wist nog niet hoe hij het zou doen - zou monteren, zou
men de ontwikkeling van de borsten kunnen volgen
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als in een Walt Disneyfilm, waarin men voor zijn ogen een bloem zag ontluiken.
Misschien dat hij het ze dan eens toonde, als hij een dochter had, dat hij ze dan
eens het verschil liet zien, en zei, als ze eenmaal een paar stevige borsten had: ‘Zo
was jij vroeger, het is haast niet te geloven, he?’
Hij dacht er ook aan om in zwembaden die hij daartoe zou oprichten, camera's te
plaatsen waardoor mannen en vrouwen zouden kunnen gezien worden als ze zich
uitkleedden, maar het leek hem bij nader inzien toch geen eerlijk spel, zodat hij het
idee maar opgaf en alleen aan die dochter dacht.
Naarmate hij ouder werd groeide het er mét het astma iets, maar toch niet helemaal
uit.

De hond
Zijn moeder lag op de divan, met de hond op haar schoot.
‘Zo ligt hij het liefst’, zei ze, ‘met de buik op mijn arm en zijn neus in mijn
elleboog.’
‘Hij ligt daar natuurlijk zacht’, zei zijn vader.
‘Met de oudste heb ik dat nooit kunnen doen’, zei zijn moeder, ‘de oudste heb ik
geen minuut op de schoot kunnen hebben. Je hebt haast nog meer plezier aan een
hond dan aan je kinderen.’
‘Met de oudste ben ik wat tegengekomen’, zei ze, ‘op een dag, op een dag was ik
naar de slager -’
De vink, dacht hij, nu komt het verhaal van de vink.
‘Op een dag was ik naar de slager, en als ik terugkom zie ik dat hij het kooitje van
de vink opengezet heeft - we hadden toen net een vink - je vader kweekte toen vinken
- hij heeft wat afgekweekt, je vader, toen hij jong was’, zei ze.
Drie kinderen, dacht hij, dat is niet ‘heel wat’.
‘Ik zal het nooit vergeten wat hij zei toen ik thuiskwam’, zei zijn moeder, in zijn
richting kijkend: ‘vogel, schouder, muur, vlieg - weg.’
‘Ik dacht - o, wat moet ik straks zeggen als zijn vader thuiskomt.’
‘Ja goed, dat hebben we nu al tien keer gehoord’, zei zijn vader.
‘Ik ken er een die altijd over zijn paard vertelt’, zei zijn moeder, ‘over zijn paard
toen hij bij 't leger was.’
‘Ja-ja-goed’, zei zijn vader.
‘Vertel nog eens over dat kuikentje, moeder’, dacht hij, en hij zei: ‘Ik heb ook nog
eens een kuikentje gehad.’
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‘Ja, hij heeft ook nog eens een kuikentje gehad’, zei zijn moeder. ‘Mijn God, wat hij
daar allemaal mee uitgespookt heeft - hij gooide het op, hup-kiek-vlieg-wweg - en
liet het arme dier van twee meter hoog op de grond vallen - hij gooide het van de
tafel af, zo’ en ze maakte een vlugge scheerbeweging met de hand over tafel, ‘zijn
beide bootjes waren gebroken en zijn vleugels waren geknapt - als wij het niet
afgemaakt hadden had hij het nog doodgemarteld.’
‘Jaja, goed’, zei zijn vader, ‘het is voorbij, begin daar maar niet weer over.’
‘Je staat te kijken he’, zei zijn moeder tot zijn vader, ‘je staat te kijken naar de
hond he, hij zal wel niet naar je toekomen - hij slaapt - hij slaapt bij mij - hij zal van
mij wel niet wegwillen.’
‘Hij gaat eerst een uur bij de een slapen en dan een uur bij de ander’, zei zijn broer,
‘zo is hij, hij is helemaal niet zo aan zijn meester gehecht, het is een opportunist.’
‘Ja’, zei zijn moeder, ‘hij heeft er wat mee uitgehaald, met het kuikentje - maar ik
zal niets meer vertellen - ik zal er niets meer van vertellen (en tot zijn vader:) het
moet je niet verbazen als je alle zaken van mijn of van jouw familie morgen of
overmorgen weer in een krant of in een boek leest, hij zal wel weer moeten gaan
typen morgenochtend, wacht maar, van acht uur zal hij morgen al wel weer moeten
typen, alles wat er in huis gebeurd is schrijft hij op, ik ga niets meer vertellen, ik heb
besloten niets meer te vertellen waar hij bij is, en ik doe het altijd weer.
Hij zal wel schrijver worden of zoiets, als hij dan nog eens een goed schrijver
werd, maar nee, wat voor een - een vuilschrijver, een meeloper, net als de rest. Wat
zei madame L. toen hij die prijs gewonnen had, “je moeder zal wel fier zijn”, ze
moesten eens weten wat hij schreef, dan zouden ze zoiets niet zeggen.’
Maria Rosseels, dacht hij, nu komt het.
‘Wat moet ik dan schrijven?’ zei hij.
‘Je weet best wat je niet en wat je wel moet schrijven’, zei zijn moeder. ‘Dat moet
je mij niet vragen, dat weet je. Er zijn genoeg goeie dingen te schrijven. Heb je dat
boek van Maria Rosseels gelezen, Dood van een non? - het is wel 500 bladzijden
maar het is toch goed - een goed boek - waar je iets bij leert.’
‘Hij moet met die rommel buiten’, zei zijn vader.
De hond sprong van de schoot van zijn moeder en was in een oogwenk bij zijn
vader.
‘Hij heeft buiten gehoord - hij verstond buiten’, zei zijn moeder, ‘hij denkt dat-ie
meemag, hij is zo moe, maar hij is er toch altijd voor te porren om buiten te gaan.
Vanmorgen dacht-ie ook dat-ie meemocht, hij had net
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de krop van een kip gekregen’, zei ze, ‘nog rauw, hij hoorde net de auto aankomen
toen hij die krop kreeg - in een keer heeft-ie die krop ingeslikt - hij dacht zeker dat-ie
meemocht.’
Zijn vader had de hond opgenomen. ‘Ik zag het’, zei hij, ‘ik zag hem nog eens
slikken toen hij naar de auto toeliep. Maar hij heeft het al uitgekakt. Het was harde
kak’, zei zijn vader.
‘Heb je zijn poepje wel afgeveegd toen je hem in 't bad gestopt hebt?’, zei zijn
moeder.
‘Ik heb zijn poepje gewassen en zijn oortjes schoongemaakt. En zijn oogjes heb
ik met een vodje uitgewassen’, zei zijn vader.
‘Hij is zo braaf’, zei zijn moeder, ‘hij laat alles doen, heb je gezien hoe hij in 't
bad stond, hij bewoog niet.’
‘Een bad is slecht voor honden’, zei de oudste, ‘honden mogen niet te vaak in een
bad. Dan worden ze verkouden. Verleden week was hij ook verkouden.’
‘Ach’, zei zijn moeder, ‘toen was hij maar een beetje ongesteld. Dat was van al
die rommel die hij langs de straat opeet. Al wat-ie op straat vindt slikt-ie naar binnen,
ijsjes en droogvis, ik kan dat dier toch niet verbieden wat op te eten als hij iets vindt.’
‘Hij moet niemendal opeten’, zei zijn vader, ‘hij zou paardestront ook opeten, als
je hem liet doen.’
De hond lag met zijn neus in de elleboog van zijn vader.
‘Zijn dat nu zijn ogen die zo blinken, of niet?’, zei zijn moeder.
‘Zijn ogen zijn zwart’, zei zijn vader, ‘hij kan zo zwart kijken, met zulke droeve
ogen.’
‘Madame D.C. heeft ook een poedel’, zei zijn moeder. ‘Hij wordt nogal verwend.
Hij mag in bed slapen, achter haar rug - om haar rug warm te houden.’
‘Heeft ze geen vent?’, zei zijn broer.
‘Of ze getrouwd is?’, vroeg zijn moeder. ‘Natuurlijk is ze getrouwd. Ze heeft een
zoontje. Een enig kind. En dan die hond. Hij wordt nogal verwend.’
‘Je hebt hem toch ook al eens een keer boven gelaten’, zei zijn vader streng.
‘Eén keer’, zei ze, ‘hij is één keer boven geweest. Op de overloop. Hij wist niet
hoe hij het had, hij was er nog nooit geweest. Hij sprong tegen alle deuren op, en hij
lei meteen een stront. Een harde, ik heb hem gelukkig makkelijk kunnen opscheppen’,
zei ze.
‘Ik heb al wat stront opgekuist, ik heb al wat stront moeten afnemen in mijn leven’,
zei ze. ‘De keren dat hij volgekakt thuiskwam van de zusters!’
Ze keek in zijn richting.
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‘En zelfs als hij op de lagere school zat, deed hij het nog wel eens.’
‘Jaja’, zei zijn broer, ‘dat kennen we, dat hebben we al vaak genoeg gehoord.’
‘Je kunt hier nooit wat vertellen’, zei zijn moeder, ‘ik weet niet wat voor mensen
jullie zijn, van als je hier wat vertelt zegt iedereen dat je je mond moet houden - ik
weet niet wat voor huis dit hier eigenlijk is.’
Zijn vader was naar buiten gegaan.
‘Heb je de hond in zijn mandje gedaan?’, vroeg zijn moeder.
‘Ja’, zei zijn vader. ‘Ik zette hem op de grond en hij ging gelijk naar zijn mandje.’
‘Als zijn uur daar is’, zei zijn moeder, ‘als zijn uur daar is, gaat hij naar zijn mandje,
er mag gebeuren wat er wil.’
‘Het is toch zo'n brave hond’, zei ze. ‘We mogen blij zijn dat we hem gekocht
hebben.’
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Achilles Mussche / Half en half postuum
1.
Wie ziet in mij tot op de bodem?
In wie zie ik tot op het eind?
Vreemdeling zijn wij voor onszelven
en onbekenden voor elkaar.
Men zal de mens nooit vangen
binnen de grenzen van een equatie,
er is in 't heilig Delphi
geen orakel voor de mens.
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2.
De sfinx
Vanuit de rots, het blok graniet gehouwen
strekt zich het leeuwelichaam rijzig uit
en op het lijf richt trots het vrouwenhoofd
zich op en kijkt strak roerloos voor zich uit.
Zij staart, de sfinx, over de zandwoestijn
en luistert naar de ruimte en haar stilten,
maar zwijgt. Nooit heeft zij iets geopenbaard
van wat zij opving uit het weids verschiet:
zij schuilt achter de schemer van haar glimlach,
zij sluit zich op in haar betovrend raadsel.
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3.
Heel diep in mij is een water,
een diep zwart water
van al het verdriet
dat het leven achterliet.

4.
Ja, toen ik jong was,
toen leek alles klaar;
nu, aan het einde hier,
wordt alles wonderbaar.

5.
Ik vraag niet om een eeuwigheid;
ik vraag, verliefd, om de aarde,
ik vraag, bekommerd, om de mens.
dat arme beetje mens.
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6.
Wat ben ik hier dan komen doen
in dit kleine leven op aarde?
Adem na adem, polsslag na polsslag
doof ik weerloos uit
en als ik dan neer lig geveld,
voorgoed,
en zwijgend ben weggebracht,
zal het na tijd en stonde zijn
alsof ik nooit,
alsof ik nooit heb bestaan,
zonder spoor,
zonder spoor in het zand.
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7.
Eens hing ik aan een voorjaarstak,
de tuin één bloei van rozelaren
geurde onder mij zo jubel-zoet o leven, leven, wat een openbaren!
Nu zit ik op een bank onder de blaren,
ze ritselen onrustig aan hun moedertak,
laten dan los en vallen dwarlend neer
bij al het ander afgewaaide lover.
Ik kijk, alleen, verloren, om mij heen;
hoe kon dat zijn, al dit ten onder gaan?
wat doe ik hier, zo zonder één verwachting?
- waar is de tuin met al de rozelaren?
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8.
Het is de mei, ik kom hier weder dwalen
onder de nachtschaduw van deze laan
door nachtegalen ieder jaar verkozen.
Ik hoor van ver hun zwevend preluderen,
hun klagen, smachten, roep na roep,
overgaand aanzwellend onweerstaanbaar
in jubelen jubelen uitgelaten
als in een blijdschap tijdeloos.
Maar neen, op de duur, de droeve duur
sterven ook deze jubeltonen uit
en blijf ik achter in een vreemde stilte.
Maar maandenlang nog hoor ik in mijzelf,
doorheen de lege uitgestorven winter
- o onvergetelijke nachtmuziek,
o schoonheid schoonheid voor altijd! dit klein orkest van dronken nachtegalen.
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9.
Waarom kwamen de grote hemelse goden
altijd opnieuw bij onze vrouwen slapen?
Is hier dan meer begeerlijks dan daarboven
en zijt gij, goden, soms jaloers op ons?

10.
Als wij in de macht van de sterren leven,
dan moeten er ook duistere sterren zijn,
die in de nachten op hun kronkelpaden
de boeven en de schoelies begeleiden.
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11.
De Draak
Op de toren
van 't Belfort
in Gent, mijn vaderstad,
rijst trots de draak
met zijn gulden vleugelen
breed naar de hemel uitgespreid.
Gij mijn stormvogel,
gij mijn vuurvogel
hoog op de toren,
hoe vaak heb ik 's avonds
in 't goud van de zon
met heel mijn ziel naar u opgekeken
en verlangd naar de hoogten,
verlangd naar de verten,
naar ik wist zelf niet wat,
iets dat meeslepend mij te boven ging:
een stoute kans
om grootscheeps voor te leven,
een stoute kans
om dankend voor te sterven.
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12.
Hoe meer ik
adembeklemd
de dingen van het leven zie gebeuren,
hoe meer ik om mij heen
de mensen rusteloos bezig zie
aan al hun onbegrijpelijke daden,
hoe meer ik dag en nacht
vervolgd word
door een raadsel zonder zin:
het raadsel van de boosheid in de mens,
het raadsel van het lijden, overal, altijd.
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13.
Eens, op een eerste dag,
plonzen wij onder
mee in de draaikolk van 't leven;
dan, op een laatste dag,
liggen wij daar...
en wie weet er dan wat? Spoelen wij aan
op een onbekend strand?
Of spoelen wij nergens meer aan?

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

20

14.
Dit kan ik zeggen van mijzelf:
nooit van mijn hele leven
heb ik het hoofd gebogen,
voor niemand niet,
vooral voor de machtigen niet;
- de macht bederft de mens.
Altijd koos ik vanzelf partij
voor de rechtvaardigheid,
altijd stond ik schouder aan schouder
met al wat arm was en klein en verdrukt,
- een man, ik, van opstand en verzet,
en altijd ben ik trouw gebleven
aan wie mijn enige meester was:
't gebod van mijn geweten.
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15.
Op het eiland Delos
Voor mijn zoon
Bij iedere stijgende stap
wordt de horizon roekelozer,
rijzen de rotsen rondom
naakt en trots in hun marmer
uit de wateren diafaan.
Onder de helm van de hemel,
in dit heelal van zonnen, zeeën, kapen
schuimt het oneindige om mij heen.
Hier ligt de wereld zonnezuiver
in 't oude Griekse heimwee
naar de volmaaktheid zelf,
hier voelt een man zich weer ineens
piraat en pionier
en slaat hij op zijn bronzen schild
en heft de hymne aan:
Jubelt en danst, gij allen efeben,
om de schoonheid van dit aards bestel.
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Maurits Pinnoy / Aristoteles over catharsis
Het begrip catharsis wordt in de moderne literatuurwetenschap nog steeds gebruikt
om te wijzen op het bijzonder psychologisch effect van de tragedie op de toeschouwer.
Op kunstmatige wijze worden bepaalde affecten, angst en medegevoel, aangevuurd
ten einde de aanwezigen te zuiveren van voorstellingen en strevingen die zich in het
normale leven niet kunnen exterioriseren; op die wijze wordt het psychisch evenwicht
hersteld.
Welnu, sinds de Renaissance wordt voor die interpretatie van catharsis verwezen
naar een passage in de Poetica van Aristoteles waar de Stagiriet, na enkele inleidende
beschouwingen, een definitie voorstelt van de tragedie: ‘ze is de uitbeelding (imitatie)
van een hoogstaande en afgeronde handeling, van een voldoende omvang, uitgewerkt
in stijlvormen die ieder aangepast zijn aan de verschillende onderdelen, niet verteld
maar geacteerd, en die door medegevoel en angst de zuivering van dergelijke affecten
bewerkt.’ (1449b24)
Uit deze definitie vernemen we weinig over de juiste inhoud van de catharsis en
de term wordt, in tegenstelling tot de andere elementen die in de bepaling voorkomen,
in de Poetica niet verduidelijkt. Dit had tot gevolg dat in de loop van de laatste
eeuwen tientallen interpretaties voorgesteld werden en dat nog steeds getracht wordt
de precieze betekenis van de aristotelische catharsis te achterhalen. Zelfs over de
meest essentiële punten bestaat geen eensgezindheid: is het metaforisch gebruik van
catharsis ontleend aan het domein van de geneeskunde of van de religie? - gaat het
om het purgeren (uitdrijven) of het purificeren (reinigen) van affecten? - is de werking
psychologisch, moreel of didactisch? - worden alleen de twee genoemde affecten
(angst en medegevoel) aangeduid wanneer Aristoteles spreekt van ‘dergelijke’
affecten? - zuiveren deze affecten uit of worden ze uitgezuiverd? Deze en tal van
andere vragen worden in de literatuur op zeer verschillende wijzen beantwoord en
een akkoord zal wel een wens blijven.
Het is zeker onze bedoeling niet een variante van de bestaande interpretaties aan
te bieden, indien dat mogelijk was. Wel willen we bepaald de aandacht vragen voor
een nieuwe benadering van de aristotelische definitie
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van de tragedie, die in een aantal artikels en boeken uit de laatste jaren verdedigd
wordt.
Alvorens de elementen van de discussie te bespreken, lijkt het interessant een
historisch beeld te schetsen van interpretaties die tijdens de vorige eeuwen voorgesteld
werden en die de idee van de tragedie in de westerse cultuur bepaald hebben. Uit dit
beknopt overzicht kan inderdaad blijken hoezeer iedere periode getracht heeft
Aristoteles te verklaren afgestemd op de eigen geest en de eigen produkties, ook al
werd er de nadruk op gelegd dat men de aristotelische idee in het licht wou stellen.
De gedachte van imitatie was voor Corneille of Lessing zo levendig aanwezig dat
ze zich geen echte tragedie konden voorstellen die niet in overeenstemming zou zijn
met de definitie van de Poetica.

I.
Na Aristoteles gaat het begrip catharsis, althans in verband met de literatuur,
grotendeels verloren. De stoïsche moraal, die de Romeinse wereld in sterke mate
beheerste, bepaalt immers dat de affecten niet uitgezuiverd, maar uitgedreven moeten
worden en dat de wijze streeft naar een ideaal van volkomen affectloosheid, van
apatheia. Waar de affecten bij Aristoteles op zichzelf zedelijk neutrale
gemoedsbewegingen zijn, worden ze door de Stoïci beschouwd als passies die tegen
de rede in verzet komen. Een dergelijke visie laat geen plaats over voor een
echt-aristotelische tragedie. Bij Seneca zien we dan hoe de held ten onder gaat aan
zijn passies; het tragische gebeuren is gecentreerd op de ziel van de held die
geconfronteerd wordt met zijn eigen ik, die zijn rampzalig karakter ontdekt waaraan
hij niet kan ontsnappen.
In feite moeten we wachten tot het einde van de 16de eeuw vóór de Poetica van
Aristoteles opnieuw in brede kring bekend raakt. Italië wist op dat ogenblik reeds
een artistieke geest te scheppen en vond in het nieuw ontdekte werk de gelegenheid
om eigen esthetische opvattingen te toetsen aan die van Aristoteles. Toch bleef deze
moeilijke wijsgeer minder in trek dan Plato of Horatius en kreeg zijn werk niet steeds
de verwachte waardering; de gebrekkige tekstuitgaven en vertalingen waren er
bovendien mede oorzaak van dat zijn opvattingen niet juist geïnterpreteerd werden.
In de grote commentaren van Robortello, Maggi, Castelvetro, Piccolomini en
anderen, wordt de catharsis gezien als een antwoord op de negatieve uitspraken van
Plato in de Staat, en wordt ze in verband gebracht met de dulce et utile-leer van
Horatius. Kunst in het algemeen, en meer bepaald
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de dichtkunst, heeft een dubbele functie: ze wekt esthetisch en moreel genoegen
(dulce) en bevat anderzijds lessen waardoor ze de lezer of de toeschouwer tot inzicht
brengt en tot goede zeden (utile). Poëzie is immers een vorm van morele filosofie:
wanneer we in een tragedie de held een aantal beproevingen zien ondergaan, verdragen
we gemakkelijker onze eigen moeilijkheden; anderzijds komen we ertoe onze ziel
te zuiveren van passies zoals haat, hoogmoed, afgunst, wanneer we zien hoe de held
ten gevolge van die ondeugden in gevaar, lijden en dood verzeild geraakt. Die
overweging brengt tevens een diep moreel genoegen met zich mee.
Het is duidelijk dat hiermee niet alle interpretaties weergegeven worden: op dat
ogenblik zijn tal van varianten aanwezig in de discussie en nagenoeg alle elementen
die we hoger opsomden, zijn in het debat betrokken. Als voorbeeld geven we de
interpretatie van L. Giacomini, die in de richting van een psychologische inwerking
denkt: de affecten die in de tragedie voorgesteld worden, worden door exteriorisatie
gezuiverd. Hij vergelijkt ze met het gewone feit dat wanneer iemand lijdt maar zijn
leed kan uitdrukken, door te huilen b.v., hij verlicht wordt. Op dezelfde wijze biedt
de tragedie aan de toeschouwer de gelegenheid om bepaalde affecten, vooral angst
en medegevoel, te exterioriseren en zo bepaalde spanningen in zijn gemoedsleven
weg te werken.
Ondanks een aantal afwijkende verklaringen, mag men toch stellen dat bij de
humanisten de nadruk vrij algemeen op het moreel-didactische effect van de tragedie
gelegd wordt, op de nuttige lessen die ons door de dichtkunst worden voorgehouden,
en dat catharsis gedefinieerd wordt als het inzicht in de nefaste gevolgen van de
voorgestelde passies, dat leidt tot een uitzuiveren of uitdrijven van deze affecten.
De invloed van de Italiaanse humanisten op Corneille is genoegzaam bekend. Bij de
uitgave van zijn werken in 1660 heeft de Franse classicus ieder van de drie delen
laten voorafgaan door een inleiding, de Trois Discours. In het eerste apstel citeert
hij vier manieren waarop het toneel zijn doel, het morele nut, kan bereiken: door
morele gezegden en instructies, door het schilderen van ondeugden en deugden, door
de straf voor te stellen voor slechte daden en de beloning voor de goede daden, en
ten slotte ‘par la purgation des passions par le moyen de la pitié et de la crainte’.
Deze laatste functie wordt uitvoeriger besproken in de Discours de la Tragédie;
Corneille interpreteert er de uitspraak van Aristoteles als zou het gaan, niet om het
uitzuiveren van angst en medegevoel, maar wel van de in de tragedie voorgestelde
passies: ambitie, liefde, haat, wraakzucht, enz. Angst en medegevoel zijn dan de
factoren die de uitzuivering tot stand brengen.
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Nu bleef er echter een moeilijkheid voor Corneille, omdat een aantal helden uit zijn
oeuvre (Polyeucte, Cléopâtre) geen medegevoel wekken. Daarom legt hij bijzondere
nadruk op de rol van de angst: Aristoteles zou niet bedoeld hebben dat beide affecten
altijd samen hun doel moeten bereiken; het is genoeg dat één van beide catharsis
bewerkt, met dit verschil dat medegevoel het niet vermag zonder angst, maar angst
wel zonder medegevoel.
Voor Corneille bestaat catharsis dus hierin dat de toeschouwer, bij het zien van
het onheil dat de held treft als gevolg van de passies die hem beheersen, door angst
aangegrepen wordt, zich bezint en inziet dat hij zich van die affecten moet bevrijden.
Lessing heeft deze interpretatie van Corneille met ongewone heftigheid aangevallen.
In Hamburgische Dramaturgie komt hij tot een verklaring die wél enigermate verschilt
van die van Corneille, maar die evenzeer een poging is om de eigen opvattingen over
dramaturgie in overeenstemming te brengen met die van Aristoteles. Meer bepaald
wil hij bij de Stagiriet zijn ideaal terugvinden van een psychologisch
waarheidsgetrouw burgerlijk drama.
Aristoteles zou met de uitdrukking ‘dergelijke affecten’ wel degelijk en uitsluitend
de twee genoemde passies, angst en medegevoel, bedoeld hebben. De tragedie wekt
die affecten op en zuivert ze uit. Angst is daarbij het gevolg van onze gelijkheid met
de held van de tragedie: het is de angst voor onszelf, angst dat de rampen die we
anderen zien overkomen, ook ons zouden treffen. Angst is, met andere woorden,
medelijden met onszelf. Dit sluit tevens in dat het belangrijkste affect niet angst is,
zoals Corneille dacht, maar medelijden. Om die reden ook verdient het de voorkeur
gewone burgers ten tonele te voeren, liever dan mythische helden en koningen, omdat
we bij de eersten beter de verwantschap aanvoelen en ervaren met onszelf.
Anderzijds mag catharsis niet didactisch-lerend opgevat worden. Lessing verklaart
de term psychologisch; immers, de tragedie wekt in de eerste plaats gevoelens op.
Catharsis bestaat er volgens hem in, overeenkomstig de aristotelische opvatting van
de deugd als midden tussen twee uitersten, dat de affecten tot een juist midden
gereduceerd worden, gepurifeerd worden. Hij noemt het een ‘Verwandlung der
Leidenschaften in tugendhafte Fertigkeiten’.
Rond het midden van de 19de eeuw bieden twee filologen, onafhankelijk van
elkaar, H. Weil en J. Bernays, een meer verantwoorde interpretatie aan, die thans
nog, behoudens enkele bijzonderheden, door de meeste classici aanvaard wordt. J.
Bernays' interpretatie is pathologisch. Hij meent terecht dat in de opvatting van
Lessing een moraliserende functie overwegend blijft en dat in die zin de tragedie als
het ware een tuchthuis is waar de toe-
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schouwer een morele gezondheidskuur ondergaat. Uitgaande van een andere tekst
van Aristoteles, Politica, VIII, komt Bernays tot het besluit dat de metafoor catharsis
ontleend is aan de geneeskunde en van het lichamelijke domein naar het gevoelsleven
overgedragen wordt. Het affect, het beklemmende element, wordt niet verdrongen
maar integendeel opgewekt om precies zo - op homeopathische wijze - verlichting
van de beklemde toeschouwer te bewerken. Zijn vertaling van de definitie luidt dan:
‘de tragedie bewerkt door het opwekken van medegevoel en angst de verzachtende
ontlading van zulke zielsbewegingen’.
Tot voor kort werd deze verklaring vrij algemeen aanvaard; ook in de
psychoanalyse werd de cathartische methode in een gelijkende zin geïnterpreteerd.
Aristoteles zou in de definitie van de tragedie dus spreken over een verandering in
het gemoedsleven van de toeschouwers; dit effect zou automatisch zijn en geschieden
bij alle tragedies; deze wijziging wordt tot stand gebracht door middel van vormen
van beklemdheid of depressie, aangeduid door de aristotelische begrippen angst en
medegevoel.

II.
Alvorens de verdere geschiedenis van de interpretatie te beschrijven, zullen we eerst
de elementen van de discussie samenbrengen en ons de vraag stellen in welke
betekenissen de term catharsis voorkwam in de Griekse literatuur vóór Aristoteles'
Poetica. Daaruit blijkt dat vooral twee domeinen de term in verschillende betekenissen
gebruiken, namelijk de geneeskunde en de religie.
In de geneeskunde betekent catharsis vooreerst het verwijderen van schadelijke
stoffen uit het lichaam - o.m. door purgeermiddelen - maar vooral het zuiveren van
overtollige hoeveelheden van de vochten die in het lichaam aanwezig zijn. De
gezondheid hangt inderdaad af van de juiste balans van deze vochten: bloed, pneuma,
gele en zwarte gal, water. Vooral de zwarte gal (melancholie) speelt een bijzondere
rol: een exces van dat vocht brengt een vermeerdering van de emotieve druk mee.
Catharsis is in die context het herstellen van het verstoorde evenwicht zowel in het
gemoedsleven als in het lichaam zelf. Hierbij sluit direct een derde betekenis aan:
muziek en dans bereiken eveneens bij sommige psychopathische toestanden een
kalmerend effect.
Zeer levendig is in de Griekse traditie het gebruik van het begrip catharsis in de
religie: bezoedeling (miasma) en onzuiver (ou katharos) komen vaak als gelijke
termen voor. Onrein of bezoedeld wordt de mens vooral door
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het aanraken van een lijk, van bloed, door moord, vooral op verwanten, of door
heiligschennis. Deze onzuiverheid of bezoedeling moet dan door een lustratie, een
door bepaalde riten voltrokken verzoening van de schuld, gezuiverd worden. Zo zegt
Aeschylus dat de misdaad van Orestes niet kan gezuiverd worden door alle stromen
van de wereld, ook al zouden ze zich tot één vermengen.
Nu blijkt dat Aristoteles de eerste was om de term catharsis te gebruiken in verband
met de tragedie. Andere elementen uit de definitie vinden we reeds vroeger, b.v. in
het bekende Encomium van Helena, van de sofist Gorgias. In verband met de
betoverende kracht van de dichtkunst, zegt hij het volgende: ‘Een machtig heerser
is het woord: gering en onzichtbaar is zijn lichaam en toch volbrengt het de
wonderbaarste daden. Het kan inderdaad angst bedaren, droefheid milderen, vreugde
wekken, medegevoel vermeerderen... Wie dichtkunst beluistert, wordt getroffen door
een angstwekkende siddering, door een tranenrijk medegevoel en smartelijk verlangen.
Bij het geluk of ongeluk van andermans lot ondergaat de ziel een persoonlijk leed
onder invloed van het woord.’ In deze passage wordt reeds gewezen op de
psychologische werking van het dichterlijk woord in de tragedie en worden de affecten
angst en medegevoel duidelijk onderstreept.
Slechts op enkele plaatsen vinden we bij Plato aanduidingen over catharsis, zowel
in verband met religie als met geneeskunde. Zo lezen we in Cratylus: ‘De zuivering
(catharsis), de reinigingen zowel in de geneeskunde als in de voorspellingskunst, de
zwavelberokingen met behulp van geneeskrachtige en toverachtige stoffen, de baden
die daarbij te pas komen, de besprenkelingen met wijwater: dat alles lijkt wel één
functie te bezitten: de mens rein (katharos) te maken zo naar ziel als naar lichaam.’
(405a). Op andere plaatsen krijgt de term een nieuwe inhoud, zoals in Phaedo.
Catharsis bestaat er in de ziel zoveel mogelijk van het lichaam af te zonderen, ze
eraan te gewennen zich op zichzelf te concentreren en zich in de mate van het
mogelijke te bevrijden van het lichaam als van boeien. Toch wordt nergens, ook niet
in de Staat, waar Plato precies de nefaste invloed van de tragedie op het zedelijk
handelen aan de kaak stelt, de term catharsis aangewend om te wijzen op
psychologische of morele effecten van de tragedie.
We hebben er reeds op gewezen dat Bernays - en vóór hem verscheidene
humanisten - een beroep deed op een passage uit de Politica van Aristoteles, waarin
het psychopathisch effect beschreven wordt van theatermuziek. Op de eerste plaats
wordt van catharsis gesproken in verband met het fluitspel: ‘het fluitspel is niet
karaktervormend maar werkt eerder exalterend, zodat men er gebruik moet van maken
bij die gelegenheden waarbij
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het spektakel eerder catharsis tot effect heeft dan instructie.’ Daarna wordt uitvoerig
de invloed van exalterende muziek aangegeven: ‘We nemen de indeling aan van
sommige filosofen die melodieën onderscheiden in drie groepen: karaktervormende,
activerende en exalterende, en die de toonaarden onder één van deze categorieën
indelen omdat ze van nature met één van deze verwant zijn. We menen dan dat men
de muziek niet uitsluitend om één nuttig doel, maar om verscheidene doeleinden
moet aanwenden: zowel om de opvoeding, als om de catharsis - wat we onder catharsis
verstaan, zullen we nu slechts in het algemeen zeggen maar in ons werk Over de
Dichtkunst opnieuw en duidelijker behandelen - en ten derde tot vermaak, tot
ontspanning, om na inspanning tot rust te komen. Het is nu evident dat men alle
toonaarden moet aanwenden, maar niet alle op dezelfde wijze: voor de opvoeding
moet men gebruik maken van de meest karaktervormende toonaarden; voor het
beluisteren van muziek, waarbij anderen musiceren, moet men een beroep doen zowel
op activerende als op exalterende toonaarden. Het affect immers, dat sommige
gemoederen in sterke mate overvalt, is bij alle mensen in mindere of meerdere mate
aanwezig, zoals b.v. medegevoel en angst, en ook exaltatie. Er zijn inderdaad mensen
die voor deze laatste emotie bijzonder vatbaar zijn en we zien dat zij, na het uitvoeren
van cultusmelodieën die de ziel tot extase brengen, tot rust komen alsof ze een
geneeskrachtige kuur of een zuivering doorgemaakt hadden. Juist hetzelfde ervaren
mensen die vatbaar zijn voor medegevoel, voor angst, zij die in het algemeen
gepassioneerd zijn, maar ook de anderen in de mate dat ieder van hen voor dergelijke
passies vatbaar is. Zo zal bij allen een zekere catharsis tot stand komen en zullen ze
verlicht worden met een gevoel van lust. Op dezelfde wijze ook geven de zuiverende
melodieën aan de mensen een genoegen dat niet schadelijk is. Daarom moet men het
besluit treffen dat de kunstenaars die theatermuziek uitvoeren, dergelijke cathartische
toonaarden en dergelijke melodieën ten gehore zouden brengen.’ (8, 6, 1341a21 en
v.)
Voor Bernays - later bijgetreden door Dirlmeier - stond het vast dat deze tekst de
definitie in de Poetica verduidelijkt. Hij verwees naar de volgende argumenten: in
de Politica gaat het om theatermuziek; centraal is de rol die toegekend wordt aan
medegevoel en angst; Aristoteles kondigt aan dat hij de catharsis uitvoeriger zal
bespreken in een later werk Over de Dichtkunst. Het is wel duidelijk dat die studie
niet voorkomt in onze Poetica en dat het weinig zin heeft te raden in welk verloren
werk ze te vinden was. Uit deze tekst blijkt echter wel, meent Bernays, dat catharsis
duidelijk onderscheiden wordt van de opvoeding - waar actieve muziekbeoefening
aan de orde is, dat ze primair niet een karaktervormend of moreel doel
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nastreeft, maar staat tussen het didactische doel en de zuivere ontspanning. Het effect
wordt enigszins verduidelijkt: een beklemmend gevoel wordt opgedreven bij de
toeschouwer die passief de muziek in zich laat inwerken; het resultaat is een toestand
van rust die gepaard gaat met een zedelijk neutraal genoegen.

III.
Al werd op die wijze heel wat licht bijgebracht over het omstreden probleem, toch
meenden tijdens de laatste decennia verscheidene filologen - vooral H. Otte en Gerald
F. Else - dat op essentiële punten geen klaarheid gewonnen werd. Hoe gebeurt precies
het opwekken en uitzuiveren van de affecten? In de commentaren - al dan niet
beïnvloed door psychoanalytische voorbeelden - worden nagenoeg alle morele,
esthetische of therapeutische effecten van de tragedie onder de dekmantel van catharsis
geborgen. Daartegenover staat dat in de definitie van de Poetica geen enkele
aanduiding in die zin gegeven wordt. Meer nog, wanneer Aristoteles daar spreekt
over de wijze waarop de tragedie haar effect bereikt, handelt hij bijna steeds over de
bouw van het stuk en over het karakter van de personages.
Is het dan niet mogelijk de definitie van de tragedie volledig en uitsluitend te
verklaren vanuit de Poetica zelf? Het verband met de tekst uit Politica, afgezien nog
van het feit dat deze veel vroeger geschreven werd, is niet evident. Het feit dat ook
daar ‘angst’ en ‘medegevoel’ samen vernoemd worden, heeft weinig bewijskracht
als men weet dat Aristoteles deze termen ook in de andere werken samen noemt, en
vooral dat ze uitvoerig besproken worden in de Poetica zelf. Verder gaat het in de
Politica inderdaad om theatermuziek, maar of dit een argument is om een verband
met de tragedie aan te nemen valt te betwijfelen, aangezien Aristoteles in de Poetica
weinig aandacht schenkt aan het muzikale element in de tragedie. Dit neemt wel niet
weg dat Aristoteles gelooft in een cathartisch effect van de tragedie, dat kan
vergeleken worden met dat van bepaalde melodieën, maar het gaat erom te weten of
hij in de definitie een dergelijke catharsis op het oog had. Citeren we nogmaals deze
definitie: ‘de tragedie is de uitbeelding van een hoogstaande en afgeronde handeling,
van een voldoende omvang, uitgewerkt in stijlvormen die ieder aangepast zijn aan
de verschillende onderdelen, niet verteld maar geacteerd, en die door medegevoel
en angst de zuivering van dergelijke affecten bewerkt.’ Plaatsen we deze tekst in het
geheel van het werk terug, dan valt vooreerst op dat alle andere elementen
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van de definitie nader verklaard worden; alleen het laatste deel, betreffende catharsis,
werd niet voorbereid. Opvallend is verder dat het in alle andere gevallen gaat om
formele elementen: omvang, orde, volledigheid..., en dat Aristoteles meermaals te
kennen geeft dat hij de dichtkunst in se wil behandelen, afgezien van de verhouding
tot het publiek. In die context lijkt het onwaarschijnlijk dat Aristoteles plots zou
overgaan van zuiver formele elementen naar de psychologische inwerking op de
toeschouwer.
Bovendien werd de tekst niet steeds juist geïnterpreteerd. Rostagni bewees dat
men niet moest vertalen ‘door medegevoel en angst’ maar ‘doorheen een verloop
van gevoelvolle en angstwekkende gebeurtenissen’; in dat geval is het niet juist te
spreken van ‘dergelijke affecten’ maar eerder van ‘gebeurtenissen die een dergelijk
(nl. gevoelvol en angstwekkend) karakter bezitten’. Aristoteles spreekt inderdaad in
de Poetica over pathos niet alleen in de zin van affect, maar ook van destructieve en
pijnvolle handeling, als element van de tragedie. Ten slotte is de vertaling ‘bewerken’
fout: men moet het woord begrijpen als ‘voortstuwen, tot voltooiing brengen’. Dan
wijst de catharsis niet op een eindresultaat, maar op een zuiveringsproces dat verloopt
binnen de structuur van het stuk. Via angstwekkende en meelijwekkende
gebeurtenissen brengt de structuur een uitzuivering tot voltooiing van handelingen
die dergelijke kwaliteiten bezitten.
Indien we in die richting denken, blijven we volkomen binnen het systeem van
formele analyse. We kunnen dan wel spreken van een indirecte referentie naar de
toeschouwer omdat gebeurtenissen slechts angstwekkend zijn in zover ze zo zijn
voor de toeschouwer, maar catharsis duidt dan niet op een verandering als
eindresultaat in het gemoed van de toeschouwer. Catharsis is dan een proces dat
voortgezet wordt in het poëtische materiaal van de tragedie door de structurerende
elementen. Uitgaand van een hamartia - een fout door onwetendheid of vergissing
- brengt de tragedie via een verloop van tragische gebeurtenissen een uitzuivering
van schuld tot voltooiing; daarbij speelt de anagnorisis, de herkenning, een centrale
rol: ze is als het ware het scharnier waaromheen de hele structuur beweegt.
Door deze interpretatie is nog lang niet alles duidelijk. Ook zijn er varianten, zoals
b.v. de vertaling van H.D. Goldstein: ‘tragedy is an ordening which, working with
pathetic and fearful material, effects the pruning of such material and thus renders
that material proper aesthetic material for tragedy’. Toch menen we dat de nieuwe
richting die ingeslagen werd - en het fiat verkreeg van de grote Aristoteles-kenner
I. Düring - het mogelijk moet maken een beter inzicht te verwerven in de Poetica in
haar geheel.
Daarmee wordt geenszins beweerd dat Aristoteles in de Politica niet zou
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alluderen op een psychopathisch effect van de tragedie op de toeschouwer. Wanneer
hij namelijk zegt dat hij uitvoeriger zal handelen over catharsis in een werk over
dichtkunst - welk het ook mag zijn - geeft hij duidelijk te kennen dat het juist in
verband met poëzie is dat catharsis een voorname rol speelt. Het is evenwel gebleken
dat hij in de definitie van de Poetica de term in een andere zin benut, die dan aansluit
bij zijn opzet van formele analyse van dichtkunst, afgezien van wijsgerige of
psychologische beschouwingen. Het is wel typerend dat onze tijd van close reading
dit aspect in de Poetica ontdekt heeft.
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Kroniek
André Demedts / Mussches onvoltooide symfonie
Naar aanleiding van zijn vijfenzeventigste verjaardag stelde Achilles Mussche uit
zijn poëtisch werk een bloemlezing samen, die met de veelzeggende titel Onvoltooide
Symfonie gekarakteriseerd werd (Poëtisch Erfdeel der Nederlanden 75,
Heideland-Orbis N.V., Hasselt 1971). Zij bevat een keuze uit zijn bundels De twee
vaderlanden (1927), Koraal van de dood (1938) en Langzaam adieu (1962),
vermeerderd met enkele onuitgegeven gedichten uit de jongste jaren. In die poëzie
ligt een halve eeuw literatuurgeschiedenis weerspiegeld en even aangrijpend, vijftig
jaar zoeken en streven van een man, die van zich zelf getuigt dat hij nooit voor de
machtigen gebogen, altijd voor de verdrukten partij gekozen en steeds zijn geweten
als zijn enige meester gevolgd heeft. Dat zegt hij in een gedicht uit 1971, door hem
als een geestelijk testament neergeschreven, dat de achterkaft van zijn bloemlezing
siert en ons de stapstenen toont waarlangs zijn leven afgelegd werd. Mussche is
vooral dichter, maar ook romanschrijver, dramaturg en essayist. Dat alles niet als
een speler, wel als een boodschapper en voorganger, honderdmaal meer aan het lot
van de mensheid gebonden dan aan een betoverende schepping van taal.
Zoals in Verschaeve en Moens erkennen wij eerder een ziener in hem dan een
woordkunstenaar. Hij is altijd zo geweest, hij is zo gebleven. Wij waren soldaat in
Gent, toen wij hem voor het eerst zagen in de feestzaal van Vooruit, waar hij voor
een talrijk publiek van kleine bedienden en de opperschicht van de arbeidersklasse
een voordracht hield over de muziek van Beethoven. Zijn commentaar bij de platen
die hij ten gehore bracht, ging uit van de een of andere symfonie en keerde erop
terug, maar daartussen handelde hij over de idealen en doelstellingen waarmee zijn
generatie uit de eerste wereldoorlog gekomen was. Niet alleen in de klank van zijn
stem, evenzeer in zijn gebaren en de uitdrukking van zijn gezicht, uit de verschijning
van geheel zijn persoon, sprak een innerlijke bewogenheid, een geloof en bezieling,
op de rand van het pathetische af en toch niet retorisch onecht. In onze huidige tijd,
waar levenswaarheid mistrouwd wordt als zij zich niet als een laatdunkend scepticisme
aanstelt, zou zo'n optreden buiten de toelaatbare gewoonten vallen. Toen was het
niet zo vreemd. Het behoorde
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bij de sfeer en de wereldbeschouwing van een jeugd, die de grootse en achteraf
beschouwd waanzinnige droom koesterde dat zij erin zou slagen een eeuwige vrede
te stichten en alle onrecht onder de mensen uit te roeien. Van die geestesgesteldheid
heeft onze expressionistische literatuur een verbazende getuigenis bewaard. Zij is
niet uitgebreid. Er liggen amper vijftien jaar tussen 1915, toen enkele jongeren in
tweederangstijdschriften begonnen te publiceren en 1930, toen de periode met De
monnik uit het westen van Victor J. Brunclair werd afgesloten. Enkele
schrijversnamen, enkele titels slechts. Daaronder De twee vaderlanden van Achilles
Mussche, verschenen in 1927, op het ogenblik dat het expressionistische getij gekeerd
was en de poëzie naar de traditionele bedding terugebde. Het klimaat waarin zij als
een wilde woekerplant was opgeschoten bestond niet meer. Het expressionisme zou
een mode geworden zijn, zo zielloos als alle kunstscheppingen die niet uit het leven
ontstaan zijn, hadden zijn vertegenwoordigers zich moeten afzonderen in een voorbij
verleden. Na de opzwepende hernieuwingsbewegingen uit de eerste naoorlogsjaren
was een verlangen naar bezinning, na de onvertogen gevoelsuitbarstingen een drang
naar nuchterheid, na het opgaan in grillige verbeeldingen een voorliefde voor tastbare
werkelijkheden gegroeid. De Nieuwe Zakelijkheid, vaak met een ontluisterend cynisme
besmet, leidde onbewust naar de vaststelling van de betrekkelijke waarde aller dingen
en daarna tot het besef dat het bestaan zinloos was. Wat in de existentialistische walg
of wanhoop nog overbleef, was het leven als enige waarde, in een roekeloos vitalisme
verhevigd tegen angst en dood in. Over een korte periode van ontnuchtering heen,
was de literatuur in een moderne vorm van de eeuwige romantiek opgegaan.
Tegen de achtergrond van die ontwikkeling zoekt Mussche weg en woord. Waar
liggen zijn waarheid en taak, zijn taalmiddelen om te vertolken en mee te delen aan
anderen wat hij denkt en beoogt? De jonge Mussche, zoals hij zich in zijn eerste
gedichten en beschouwingen uit Ter waarheid en De Stem doet kennen, ademt in en
van een buitenwereldse realiteit. Hij beleeft wat hij wenst, niet wat hij ervaart. In
zijn gedicht De hongers van mijn hart (Ter waarheid 1921, 8-9), het aangrijpendste
document van onze expressionistische poëzie, zal hij verklaren dat zijn hart tussen
God en de arme mensen verdeeld is. Niet tussen God en de drukte van de wereld die
Gezelle achterna wilde, niet tussen het bergmeer en de geestelijke concentratie en
de boomgaard der vogelen en der vruchten, met al zijn sensitieve genietingen,
waartussen Van de Woestijne heen en weer getrokken werd. In het gedicht van
Mussche komen wondere strofen voor, aan de ene zijde geladen met een godsdienstige
vervoering, zoals de vurigsten onder de middeleeuwse mystici gekend hebben, en
anderzijds met een verhevigde
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mensenliefde, die haar beelden en tekens verder vindt en aanvaardt dan het in onze
letteren ooit aangedurfd werd.
‘In licht-omgloriede zomer-namiddagen,
gouden van bloemen en zon,
gaan de stemmen mijner liefde op bruisende wiekslagen
stijgen met epithalamen van horizon tot horizon
recht als eens leeuwerks hemelvaarten
Vader mijn Vader, keert mijn bloed tot Uw bloed,
bezwijmt en verblindt Gij mij met Uw al-coleurige klaarten,
waaronder Gij mij rillend en kermend in extasen breekt en smelten doet.’

In die vorm is het gedicht naar wij menen nooit meer herdrukt. Toch is het ten dele
weer te vinden in De twee vaderlanden van mijn hart uit de bundel met die naam,
maar reeds met een andere betoning van de inhoud. Het religieuze motief is verzwakt,
het humanitaire versterkt. Wat bleef is de bezwerende toon.
‘Gij zijt niet alleen, o God, mijn vaderland waar mijn heimwee naar
trekt er is nog een ander vaderland van dorre rotsen en steile paden,
van stinkende stallen en kleumende menschen, waar ik voor sterven wil.
Ik ben maar een straatkind van een dag en nacht ronkende fabrieksstad
en ik heb als kind gesjouwd in 't orkaan van donderende dokken,
ik heb gespeeld met het stof en de modder van greppels zoo teer als met
witte bloemen
en de vuile schotels van mijn moederken gewasschen als blinkende sieraden;
's avonds kroop ik naar bed op den zolder bij de muizen, die mij kenden
en speelden met mij...’

Wat er letterlijk in het gedicht staat zou onaannemelijk schijnen, als het niet zo
waarachtig was. Het moet neergeschreven zijn in een roes, een koorts van geest en
hart, waarin het kritisch bewustzijn zijn doelgerichtheid op de omwereld omgebogen
heeft naar de realiteit van zijn scheppende inbeelding. Daarom mag onze vraag niet
luiden: ‘Kan het waar zijn dat God de dichter gekust en de muizen met hem gespeeld
hebben?’ Over het prozaïsche antwoord kan er geen twijfel ontstaan. Waar het wel
op aankomt is: ‘Kan het verantwoord binnen de sfeer, de werkelijkheid van het ge-
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dicht?’ Wij geloven het, omdat het gedicht in zijn geheel, met zijn figuurlijke taal,
ritme en klank een gesloten eenheid uitmaakt. Door de overgave van de dichter aan
zijn inspiratie of zijn bezetenheid, voor wie dit gevaarlijke woord niet afschrikt,
mocht of moest hij, weg van het zakelijk waarneembare, in een wereld buiten de
alledaagsheid terecht komen, waar zijn overmoed met de bezwerende en dweperige
taal die ermee samengaat doorleefd aandoet. Waar is niettemin ook dat een kunstenaar
die jaren lang zulke poëzie zou schrijven, ofwel een door zichzelf verblinde Pan of
een epigoon van zichzelf, een speler met valse kaarten zou zijn. Aan die bedreiging
heeft Mussche niet toegegeven. In Koraal van de dood, elf jaar na zijn eerste bundel,
vraagt hij zich af:
‘O arme roes van zon en rozen
waaraan mijn hart zich heeft vervoerd,
wat blijft er nu van 't grandioze,
dat in zijn jeugd een mens ontroert?’

Hij geeft zichzelf bescheid: een handvol scherven, ‘een nacht waar 't zwart van alle
nachten in uitgestort lag als een donker water’ en zelfs wanhoop, om de vrees dat er
een schaduw blijft die niet meer zal wijken ‘al rijst vol licht de lucht’. Nog zijn het
dezelfde woorden die zijn voorkeur genieten, die hem door zijn natuur ingegeven
worden, roos, nacht, droom, heimwee, eindeloos, de woorden van de romantiek die
hij als geen andere Vlaming in het expressionisme ingevoerd heeft. Maar zijn stijl
is veranderd. Het breed uitdijende vers met zijn hartstochtelijke bewogenheid, dat
alleen door de spankracht van het ritme van Mussches poëtisch proza verschilde, is
nu gebonden aan strofenbouw, maat en rijm. ‘Na de ondergang van de revolutionaire
droom uit de jaren 1920’, zoals hij het uitdrukte, moest hij zich bij de gewijzigde
politieke en sociale toestanden van tussen de twee oorlogen aanpassen. Iets leek hem
voorgoed verloren, de maatschappijordening die hij aangekondigd had was er niet
gekomen. Maar in hem zou de bereidheid tot een opnieuw beginnen wakker blijven.
Tijdens de tweede wereldoorlog strijdt hij in het verzet. Toch laat hij zich niet
meer meeslepen door verwachtingen die onvervulbaar zouden blijken. De naderende
ouderdom is als de schemeravond, die binnen een al kleiner wordende cirkel tot een
genadeloos zelfonderzoek verplicht. Niets uit en in de wijde wereld is verdwenen,
wel verliest het meer en meer zijn belang. Wie met de doodsgedachte gespeeld had
in de bloei van zijn leven, moet nu klaar komen met de dood. Mussche publiceert
zijn Langzaam adieu. Wat er achter het leven ligt is een raadsel, een mysterie van
het hele bestaan van
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de mens. Hij stelt vast dat het onafgewerkt zal blijven, niet geven kon wat het hem
in zijn jeugd had beloofd.
De Griekse stoïsche wijsheid heeft hem berusting geleerd, maar geen wijsheid ter
wereld kan hem verlossen van het vermoeden, de vrees dat hij ergens in gebreke
bleef: ‘Ik doe beschaamd mijn ogen toe; ach jij toch, is het maar dat geweest, alleen
maar dat? O mijn schoon leven, heb ik u zo verknoeid?’ Zijn onvoltooide symfonie
ruist uit in een spreekgedicht, een afrekening met zichzelf, even existentieel als de
dithyramben en lofpsalmen van een halve eeuw vroeger en er niettemin zo ver van
verwijderd. De woordenweelde werd woordkarigheid, de hartstocht heeft voor
bezinning plaats gemaakt, de vervoering van het geloof in een ideaal verstilde tot
zelfontleding en gepieker. Het gedicht heet Nog altijd en het eindigt met het
Augustinuswoord over de onstilbare onrust van ons hart. Het is poëzie zoals De twee
hongers van mijn hart, geweld uit dezelfde bron, die van het leven, voor het verzandt
in de dood:
‘Vreemd te moede,
alleen in de schemerlaan
kijk ik, stilstaand,
nog een keer om mij heen.
Achter dat hoekje daar,
nog enkele passen maar,
is het voorgoed
met mijn drift gedaan.
Waarom dan
ben ik zo onvoldaan
en sta hier, arme stakker?
Ik heb toch veel gekregen
van het leven,
ik heb toch veel gegeven
in mijn leven;
soms in een hoge vreugde,
liep ik begenadigd en toch, en toch,
zo dicht bij 't eind,
ben ik nog altijd
onverzadigd.’
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Kroniek
Marcel Janssens / Een overwintering van Clem Schouwenaars
Clem Schouwenaars, stadsmens in hart en ziel, leefde ongeveer een jaar
teruggetrokken in de eenzame vlakte van de Westhoek. Die tijd moet voor hem een
herbronning betekend hebben, die hem in staat stelde tot zichzelf te komen, een
balans op te maken en zich te ‘verzamelen’ voor en in een nieuw boek: De Seizoenen.
Roman (Orion, 1972, 420 blz.). Schouwenaars, die zijn status als full-time schrijver
aan het zoeken is, zal wel van het grootste deel van zijn roman-oeuvre kunnen zeggen
dat het autobiografisch is. De Seizoenen, een hij-verhaal rond de schrijver Anton
Zevenbergen, afkomstig uit Antwerpen en naar de ‘Cayenne’ (de Westhoekvlakte)
weggevlucht voor een zelfgekozen kuur van een jaar, toont aan dat bij Schouwenaars
leven en schrijven nauw vergroeid zijn. Het personage Zevenbergen is waarschijnlijk
in vele opzichten een alter ego van hemzelf. De Seizoenen kan op het anekdotische
vlak al of niet geromanceerd verhalen wat Schouwenaars in zijn Cayenne-retraite
beleefd heeft. Zevenbergen schrijft er een roman en een gedichtenreeks die inmiddels
op naam van Clem Schouwenaars verschenen, en maakt er zich klaar voor de sprong
naar dit boek, De Seizoenen, geschreven in Antwerpen, september-oktober 1971. De
finaliteit van de overwintering in de Westhoek is op de eerste plaats het engagement
in een cshrijversleven, en concreet in dit boek dat wij nu kunnen lezen. Zevenbergen
vertelt op de terugreis naar Antwerpen aan zijn vriend Geert zijn verblijf in de
Cayenne, wat in het klein voorafbeeldt wat De Seizoenen moet worden. Dit boek
verhaalt de genezingsgeschiedenis van Zevenbergen-Schouwenaars en meteen de
wordingsgeschiedenis van precies dit boek. Zo innig vallen personage en auteur, hij
en ik, leven en schrijven, beleefde en verbeelde werkelijkheid hier samen. Een retraite
die gespannen staat naar een tekst: onderstreept dit niet de primordiale bedoeling om
zich als schrijver, als artiest te doen gelden?
Niet de anekdotische correspondenties tussen Zevenbergen en Schouwenaars,
maar de mentale evolutie die Zevenbergen doormaakt van herfst naar zomer lijkt mij
het centrale gegeven van het boek te zijn. Zevenbergens mentale overwintering in
de Cayenne verloopt m.i. op drie vlakken: op het vlak van zijn verhouding tot de
natuur en het buitenleven (een betekenisvolle con-
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frontatie voor een stadsmens met artiestenallures), op het vlak van zijn verhouding
tot de anderen en op het vlak van zijn verhouding tot het schrijverschap. Deze drie
facetten zijn vanzelfsprekend in elkaar verstrengeld. Het bindteken tussen de drie is
een streven dat het hele boek doordesemt en voortstuwt, namelijk het zoeken naar
een aangepaste vorm van levenskunst: een modus vivendi van een schrijver op
middelbare leeftijd. Zevenbergen zoekt in de Cayenne genezing om als schrijver te
kunnen leven in Antwerpen: dat is de eenheidscheppende idee onder de vele motieven
op de verschillende vlakken.
Aanvankelijk draagt Zevenbergen ook op het land de problemen van de stad met
zich mee. Hij heeft al drie jaar zijn vrouw en twee dochtertjes verlaten terwille van
Livia, van wie hij ook wegging omdat hij haar niet langer als muze nodig had, al
voelt hij zich nog lange tijd in de Cayenne tot haar aangetrokken. In plaats van te
antwoorden op haar brieven, stuurt hij haar ‘een mooi verhaal’, waaruit blijkt ‘dat
dit de enige weg was die hij gaan moest. Schrijven’ (92). In de Cayenne wil hij van
alles, ook van Livia, loskomen, en ‘ellendig alleen’ zijn (93). Dit is de eerste fase
van de therapie. In het eerste deel van de roman, Herfst, wordt dan ook geanalyseerd
hoe Zevenbergen in het overgangsseizoen naar de eigenlijke overwintering zich
losmaakt uit de illusies van zijn verleden. Hij slaagt daarin door zich met verrukte
nieuwsgierigheid over te geven aan de natuur en de kleine bedoening van het
landleven. Zijn enige echte gezel in dit deel is een dier, de reiger. In het tweede deel,
Winter, blijft het serene landschap zijn therapeutische invloed uitoefenen, maar
allerlei mensen komen dichter bij het huisje waarin Zevenbergen de zelfheerlijke
eenzaamheid van de bohémien opzocht. Lily, het neurotische wijfje van boer Noël,
wordt op hem verliefd; er volgt een kortstondige ontmoeting met de burgervrouw
Mireille; de telefoon wordt in de kluis geïnstalleerd... Nog andere elementen in het
raakvlak tussen de Cayenne en de stad (de cultuur) zijn: de postbode, het winkeltje
en het café in het dorp, en vooral de buurman Frits, de weekendhuizer die fungeert
als klankbord, maar wegens zijn platte burgerlijkheid ook als anti-Zevenbergen. Later
(deel IV, Zomer) zal de ontmoeting met de vriendin van Frits, een lerares-moraal,
een nieuwe schakel leggen uit de Cayenne weg naar de stad toe. Inmiddels is
Zevenbergen tijdens de lente (deel III) de facto zijn overlevingskansen in de stad
gaan testen tijdens een reis naar Antwerpen. Toen was hij nog niet rijp (nog niet
voldoende genezen) voor de terugkeer, maar de stad lokt hem onweerstaanbaar. De
Cayenne blijkt van meet af aan voorbestemd om slechts te fungeren als voorgeborchte,
waar Zevenbergen zich dank zij een autotherapie moet louteren om de dwingende
wekroep van de stad te kunnen beantwoorden.
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Zo worden de twee belangrijkste componenten van de kuur in haar beginstadium de eenzaamheid en de natuur - geleidelijk afgebouwd. De Seizoenen, met zijn
vierdelige structuur geënt op het leefritme te lande, vertoont een finaliteit die van
het land weg in de richting van de stad wijst. Een boek over de vertroostingen van
het ongecompliceerde landleven is De Seizoenen niet geworden: daartoe zijn de
raakvlakken tussen natuur en cultuur van meet af aan te talrijk en de ambivalentie
in de natuurbeleving te groot.
In zijn verhouding tot de anderen beschrijft de ontwikkelings- en
genezingsgeschiedenis van Zevenbergen een gelijkaardige curve. Eerst haakt hij
radicaal los, dan zoekt hij geleidelijk contacten, en in het aan de dochters opgedragen
vierde deel, waarin hij de Styx in omgekeerde richting - stadswaarts - oversteekt
(eigenlijk rijdt hij er door de tunnel onderdoor), laat de verteller de mogelijkheid
doorschemeren dat de Cayenne ook op dit vlak haar werk deed, nl. dat de schrijver
nu op een nieuwe basis zijn positie zal kunnen bepalen in de samenleving die hij
ontvluchtte. Na de reiger in het eerste deel en de muis in zijn woning in het tweede,
worden mensen met affectieve noden zijn gezellen. Zij verplichten hem ertoe grondig
na te denken over zijn narcistisch individualisme van bohémien en artiest. Op de
faliekant afgelopen reis naar Antwerpen, waar hij in de oude milieus zijn draai niet
meer kon vinden, volgt een kapitale bezinningsscène, waarin hij, piekerend over
zelfmoord, op leven of dood voor zichzelf moet uitmaken of het nog de moeite waard
is de last van een verziekt, onnut leven verder te dragen. In die scène zoekt
Zevenbergen op het scherp van het mes zijn modus vivendi, een leefbaar compromis.
Zelfmoord is geen remedie, rebelse hoogmoed evenmin. Zevenbergen, die naar de
Cayenne kwam om dank zij een meditatiekuur zijn positie tegenover het leven te
vinden, ziet in dat de enige mogelijkheid om te overleven ligt in de kracht en de
deemoed van het relativeren. Maar zichzelf relativeren valt hem, de kwetsbare
narcistische piekeraar, zwaar. Hij leeft en lijdt immers zo bewust en ik-betrokken,
hij draagt de zware zorgenlast van belezen lieden, intellectuelen van zijn slag, die
‘waar dan ook, altijd even vreemd’ moeten zijn (285). Toch bestaat de enige therapie
hierin, dat hij zijn dwaze trots aflegt en leert gering te zijn, om ‘het naakte leven
zonder hypokrisie’ te kunnen aanvaarden (312). Dit inzicht is het genezende geschenk
dat de Cayenne hem in de lente (deel III) biedt. Nadat hij het doodsverlangen heeft
afgeworpen, kan hij in de lente drie keer kort (kort na elkaar) schrijven: ‘Mijn leven
is herbegonnen’. Nu kan de zomer komen, waarin Zevenbergen, genezen van zijn
‘aangekweekte afwijkingen’ (351), zijn koffers zal pakken en waarna Schouwenaars
(in Antwerpen) De Seizoenen kan schrijven. Met een zui-
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verende onweersscène wordt het afscheid van de Cayenne bezegeld: ‘Ik ben
gezuiverd’, riep hij, ‘ik leef, ik leef’ (383). Hij heeft de Cayenne nu niet meer nodig.
Hij leerde leven, zichzelf op afstand bekijken en relativeren, ‘gering, als een leeuwerik,
die nog durft zingen, ook al barst de aarde onder hem open.’ (401)
Zevenbergen zal ten slotte afstand nemen van de Cayenne door ze onder woorden
te brengen. Dit brengt ons bij het derde en belangrijkste aspect van zijn autotherapie.
Zijn belijdenis van levenswil, die in het zomerhoofdstuk (in het bijzonder tijdens de
stormscène) culmineert, staat naar zijn schrijverschap gespannen. Zevenbergens
schrijver-zijn was de eigenlijke inzet van de retraite. Vooral vanaf deel II, als de
psychische remmingen en de illusies uit de stadstijd één na één aan het wegvallen
zijn, komt het schrijverschap als element, maar meer nog als uiteindelijk doel van
de therapie naar voren. Schrijven is de ‘verlossende’ handeling bij het eind van de
winter, hij treedt de lente al schrijvend binnen, hij laat ‘de etter’ (218) van zijn
weemoed en verdriet openvloeien op een blad, en dat geneest hem. Verdriet dat
woord kan worden, werkt genezend. Zo zien we Zevenbergen al vrij vroeg naar zijn
boek (boeken) toe leven. Hij heeft de Cayenne als stadsmens en artiest van meet af
aan geësthetiseerd (dat is de ambivalente en wat artistiekerig-artificiële zijde van
zijn vitalisme). De boerenjongen van Duerinckx noemt hij Narcissus, de winkeldame
uit het dorp, Enigma. Zevenbergen zelf wordt in de gloed van de dalende zon
geschilderd ‘als een zware, koperen Dionysos’ (369). Hij heeft zijn intellectualistische
en artistieke mentaliteit in de Cayenne aangedragen, loopt voortdurend te mijmeren
(niet altijd op het gewenste niveau) en spuit aforismen over de levenskunst, de positie
van de schrijver, de Waarden van het Leven. Hij verwerkt de Cayenne overwegend
meditatief en lyrisch, zodat De Seizoenen ook een bloemlezing wordt van allerhande
levenslessen en sententies, die altijd op een paar kerngedachten terugvallen.
Deemoedig als de geringen, blijft hij toch ‘roekeloos genoeg om in de schoonheid
te geloven’ (237). Bach is hem dierbaarder dan de Internationale (257). Zevenbergens
esthetisch vitalisme komt natuurlijk het zuiverst tot uiting in zijn eigen artistieke
aspiraties en bezigheden als schrijver. Hij geeft zijn weemoed en zijn armoede zin
‘door er literatuur van te maken’ (240). Zevenbergen schrijft in de Cayenne - en dat
zijn kapitale momenten in de therapie - en hij zal zijn ‘openbare biecht’ over de
Cayenne schrijven, nl. De Seizoenen, in zijn geval de enige geschikte remedie. Hij
zal ook zijn schrijven relativeren en het vangen in zijn ambivalente twijfels, maar
alleen door zichzelf onder woorden te brengen en zich in taal te verzamelen, kan hij
het therapeutisch effect van de Cayenne in een min of meer stabiele modus vivendi
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bestendigen.
De Seizoenen is naar mijn gevoel veruit het beste prozawerk dat Clem
Schouwenaars al schreef. Ik zou alleen voorbehoud maken voor een paar herhalingen
en een aantal mijmeringen-op-een-laag-pitje, maar als geheel genomen is dit een
werk op een intellectueel en artistiek niveau dat kan tellen.
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Kroniek
Gust Faes / Schaamte: een gekke antiroman met kop maar zonder
staart
Hugo Claus: Schaamte Amsterdam, De Bezige Bij, 1972, LRP 395
Het is er dan toch van gekomen. Hugo Claus heeft zijn lang verwachte roman
Schaamte (let op de voor Claus typische maar tevens modieuze titelkeuze) uitgegeven.
En bij een eerste lezing heeft het er alle schijn van dat de berg Claus een authentieke
muis gebaard heeft.
Gelukkig ga je deze eerste indruk na meerdere kennismakingen toch wel voor de
helft herzien. Want wat aan de oppervlakte een doodgewoon en mager gestoffeerd
stationsthrillertje lijkt te zijn (ik zag Schaamte in de catalogus van een boekenclub
aangekondigd als een sensationeel boek over ‘misdadigheid op een eiland in de
Middellandse Zee’), kan je uiteindelijk blijkbaar beter omschrijven als ‘met Freud
op een eiland’. Het krijgt dan de allures van een bewust dieper grijpende
psychologische roman.
Enkele elementen wijzen ook lichtjes in de richting van de sleutelroman. Maar
daarvoor heet de auteur dan ook Claus, schrijver van De Hondsdagen, De Koele
Minnaar of Omtrent Deedee. Reminiscenties (personages, toestanden, milieu) aan
vroegere romans duiken trouwens bij herhaling op, zij het dan via een intuïtief
aanvoelen vanwege de lezer, eerder dan door een expliciete verwijzing.
Op een niet nader genoemd eiland, vroeger door de Duitsers gekoloniseerd maar
in 1937 ‘bevrijd’ en sindsdien een politiestaat en dictatuur, bevindt zich een ploeg
televisiemensen die er een werkvakantie doorbrengen voor de opnamen van het
‘Passieproject’, een film over het lijden van Christus. Zij zijn ‘de groep, de elite van
het Radio en Televisie Instituut, de jonge Turken van het entertainment’ (11). Samen
met de ter plaatse wonende schrijver Jacques en het eigenaardige duo Chico en Ian
vormen zij een eiland van vreemdelingen, een ‘club’ temidden van de vijandige,
hongerlijdende inboorlingen (de Derde Wereld weet je wel).
Ladykiller Hofman slaagt er spoedig in de mooie inboorlinge Sonja (zij deed haar
intrede als Maria in een stoet die nu net de passie van Christus uitbeeldde!) te
veroveren, dit tot groot ongenoegen van de leden van de ‘Stam van de Ram’ waartoe
zij behoort.
Plots blijkt Sonja verdwenen. Haar lijk wordt, erg verminkt, gevonden. Hofman,
de enige die Sonja ‘lijfelijk’ gekend had, wordt de eerste verdachte,
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maar eigenaardig genoeg is het Jacques aan wie tijdens de ondervragingen door
commissaris Leon de Leon de meeste aandacht wordt besteed.
Later arriveert ‘Jefke’, de Belgische consul, die zijn landgenoten te hulp komt.
De gebeurtenissen en verdenkingen maken Jacques zodanig overstuur dat hij
ervandoor gaat. Hij blijkt ontvoerd door leden van de Stam van de Ram. Het hele
gezelschap gaat op tocht en vindt na enkele dagen Jacques die, deerlijk ritueel
toegetakeld, tegen een losgeld wordt vrijgelaten.
De vreemdelingen worden verplicht het eiland binnen de drie dagen te verlaten.
Drie weken later echter ontvangt Roland een brief van Jacques die toch op het
eiland gebleven is. De misdaad lijkt opgehelderd: een nevenfiguur, de bokser Velimir,
zou Sonja uit religieus fanatisme vermoord hebben.
Tot daar, in grote lijnen, het eigenlijke buitengebeuren.
Als alles daartoe beperkt was gebleven, een mager beestje voorwaar.
Natuurlijk is er meer.
Op de eerste plaats moet je aan de personages de niet op het eiland aanwezige,
maar door Roland voortdurend in flash-backs geëvoceerde actrice Desiree/Daisy
toevoegen, Rolands gehate-geliefde. Ten slotte dien je er als belangrijk existentieel
personage ook de Tijd bij te nemen. Pas dan krijg je een typisch Clausiaans wereldje,
met tussen de personages een complex netwerk van relaties. En 't is me het wereldje
wel.
Je hebt de bijwijlen lallende grootspreker Hofman, de Don Juan van het ploegje,
die door plastische chirurgie een andere neus kreeg. Hij is het die de inboorlinge (en
als vrouw ‘het inboorlingst van allen’ (15)) Sonja tot zijn minnares maakt en die
door haar als wraak voor zijn amoureus plichtsverzuim ritueel met drek wordt
ingesmeerd.
Er is de regisseur Servaes, getrouwd met Sabine, ooit bijna van haar gescheiden.
Een tijd lang heeft hij samengewoond met de fatale Desiree/Daisy. Ook hij is niet
helemaal vies van Sonja, die hij privé ‘de papoea’ noemt. Razend is hij omdat zijn
moeder gaat hertrouwen en in het ziekenhuis in coma roept hij klaaglijk
‘mammiemammiemammie’ (78).
Je hebt Jacques, schrijvend aan zijn boek ‘Maggot's Desire’, ‘de koning van de
prikkelschrijfkunst’, ouder dan de anderen (‘kalend en grauw’), zelden lachend maar
opfleurend als Sonja verschijnt, verlaten door zijn vrouw Marie.
Daardoor gefrustreerd en impotent moest hij ervan afzien aan te pappen met de
indertijd door Servaes verlaten Sabine. Over hem zegt de scriptgirl Charlotte: ‘Die
hele schrijverij van Jacques (...) is te herleiden tot jaloersheid. Ja, jaloersheid om het
feit dat wij kinderen kunnen krijgen, en hij
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niet.’ (133)
De hoofdfiguur is ongetwijfeld Roland. Hij onderhoudt opmerkelijke relaties met
zowat alle leden van de groep. Merkwaardig hierbij en tevens een van de sterkste
troeven van het boek is dat deze relaties, waar het de mannelijke partners betreft,
voor een belangrijk deel te duiden zijn als identificaties. Dit is het geval met Hofman
(99), Servaes (81) en vooral met Jacques (o.m. 57). Het is in deze laatste dat hij ‘een
zelfde schaamte’ (57) herkent, een schaamte om de liefdesonmacht namelijk. Hij
weet dat hij is ‘als Jacques, kwetsbaar, gekwetst (...)’ (162).
Zijn verhouding tot de vrouwelijke figuren cirkelt, natuurlijk, rond het erotische.
Met Sabine onderneemt hij een mislukte poging tot ‘neuken’, op Charlotte zou hij
verliefd kunnen worden, en ten slotte is er zijn relatie met Desiree/Daisy, met wie
hij vroeger herhaaldelijk geslapen heeft, tot het tot een breuk kwam toen zij hem
vertelde dat zij zwanger was. Van haar komt hij echter niet meer los en in zijn
‘dromen’ komt er een uitdrukkelijke en uitermate belangrijke identificatie tot stand
van Daisy met de Sonja-figuur. Het wordt echter aan de lezer overgelaten de aard
en de werkelijkheidsgraad van Rolands relatie met Sonja te bepalen.
Het meest onbevredigend vind ik de afwikkeling van het hoofdgebeuren in de
intrige, de moord op Sonja. Nadat je als lezer heel de tijd in de overtuiging hebt
geleefd dat de moordenaar Jacques (of Roland) zal heten, komt Claus, zij het indirect
via een brief van Jacques, met een soort van deus ex machina aandraven, ‘Velimir de Bloedige-Wasbeer’, een soort van slapstickfiguur die zo zeer van Christus houdt
dat hij elk jaar rond Kerstmis barensweeën krijgt en zichzelf in de passietijd
stigmatiseert. Hij zou Sonja gedood hebben omdat de Europeanen in hun film
heiligschennend handelden tegenover zijn Christus. Een parallel voor zijn ‘vreemde
passie’ (183) zou hij dan gevonden hebben in de enige ‘vreemde passie’ van de
Europeanen, hun verhouding met de inboorlinge Sonja.
Het enige dat deze oplossing steunt is de aanwezigheid bij Sonja's lijk van de
Christusdodende werktuigen die werden meegedragen in de passiestoet. Hoewel
Claus deze ontknoping slechts indirect presenteert, vind ik ze toch, als men ze als
definitief beschouwt, uitermate zwak en gratuit. Als surprise kan ze echter tellen en
ze zou Schaamte dan ook op het vlak van de stations-detective plaatsen.
Logischer en veel sterker lijkt het mij, via een moeizame interpretatie, Roland of
Jacques als moordenaar voorop te stellen. Meteen zit je dan volop in een
psychoanalytische duiding waarbij je vijf personages kunt herleiden tot twee.
Via de hierboven reeds aangegeven congruentie- en identificatielijnen kom
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je tot het vrouwelijke personage Sonja-Desiree-Marie en het mannelijke
Roland-Jacques. Het eerste complex heeft als basiscomponent het moederelement.
In de passiestoet beeldde Sonja namelijk de moeder van Christus uit, terwijl bij de
autopsie duidelijk gebleken is dat zij zwanger was (wat Roland bij de introductie
van Sonja in het tweede hoofdstukje opvallend intrigeerde). Desiree beweert van
zichzelf eveneens dat zij zwanger is en op het einde van het boek fungeert zij
tegenover Roland als borstgeefster: ‘Toen zij uitgeput aan het strand lagen, ontblootte
zij haar linkertepel. Hij naderde. Zij duwde het roze cilindertje in zijn mond, keek
naar hem, koerde: “O, mijn babytje, heb je zo'n honger?”.’ (189-190)
Voor Jacques is Sonja klaarblijkelijk een Marie-substituut (wijzen op de
naamgeving Marie-Maria lijkt mij zeker niet te vergezocht), immers op de vraag
naar de werkelijke naam van Sonja zegt Roland ‘Desiree’ en Charlotte ‘Marie’ (135).
Daar heb je dan het complex volledig.
De respons van het Roland-Jacques-personage op dit moederelement is dan
duidelijk de impotentie. De moord op Sonja is er het gevolg van. Roland en Jacques
worden dan inderdaad als twee druppels water (Claus insisteert op het spiegelsymbool)
en hun reacties op het onderzoek zijn complementair: de schijnbaar onverdachte
Roland is ten zeerste verontrust, Jacques neemt de vlucht. Op de vraag naar de reden
van zijn vlucht laat Claus Jacques trouwens zelf dit inzicht uiten: ‘(...) ik begon te
denken, te voelen dat ik het misschien wel gedaan had, in een moment van, laat ons
zeggen, ontdubbeling of zoiets.’ (169)
In deze optiek vind ik het het meest verantwoord Roland als de moordenaar van
Sonja te beschouwen. De moord op Sonja is dan een Daisy-moord. In de mooiste
passages uit Schaamte, zijn dromen (Roland zegt: ‘Zoals het woord: droom.
Omgekeerd: moord.’ (66)), ziet Roland zichzelf Daisy eerst wurgen en haar later
(terwijl haar moeder hallucinante aanwezige en getuige is!) opensnijden met een
scheermes. Als je er dan nog bij neemt dat Roland herhaaldelijk geassocieerd wordt
met verbranden en vuur (‘de vlam’ (87), ‘vlammenwerper’ (89)), ontstaat een
duidelijke verwijzing naar de moord op Sonja: ‘Sonja werd gewurgd, gestoken en
gedeeltelijk verbrand.’ (100). Later luidt het: ‘(Desiree is verbrand, gewurgd,
verhakkeld.)’ (179)
Het ogenblik lijkt mij geschikt om tot een appreciatie te komen. Schaamte is, dient
het gezegd, een gecompliceerde roman. Deze complexiteit komt o.m. voort uit de
veelheid van de verhaalde stoffen. Je krijgt, via flash-backs en hallucinante
droomscènes, de kroniek van de noodlottige verhouding Roland-Desiree. Daarnaast
is er het verhaal van de groep op het eiland, hun eiland-zijn tegenover de inboorlingen
en de spanningen, relaties en
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identificaties binnenin de ‘club’. Rechtstreeks verbonden met beide verhaallijnen
verschijnt dan nog het verslag van de verwikkelingen rond de moord op Sonja. En
ten slotte, Claus kon deze kans toch onmogelijk laten voorbijgaan, wordt vaak scherp
en vol overstatement de spot gedreven met de t.v.-mensen en hun onsmakelijke
wereldje.
Complicerend werkt ook de verteltechniek. Claus wisselt het overwegende gebruik
van de gezichtsdriehoek Roland af met tussenkomsten van de alwetende verteller.
De vermenging van chronologische opbouw, flash-back en sporen van flash-forward
vermindert de verwarring zeker niet. In het taalgebruik vind je bovendien de
gebruikelijke afwisseling van directe, indirecte en Erlebte Rede.
Dit alles heeft tot gevolg dat Schaamte een in hoge mate open intrige heeft, waarbij
de lezer uitermate zijn best moet doen om een sluitende interpretatie te vinden. Zoals
gezegd helpen hem hierbij de overal opduikende congruentielijnen, die ofwel
functioneel kunnen zijn (de identificaties) ofwel, volgens mij althans, louter gratuite
Clausiaanse spelletjes die de zaken nodeloos ingewikkelder maken (ik denk aan de
haast identieke situaties en woordkeuze op blz. 17-18 en 71-72).
Bij een boek van Claus moet je er nog een aantal Clausiaansheden zeker bijnemen.
Zo is er de typische overtolligheid van de details, de overvloed aan bijkomstige
informatie die leidt tot een barokke slapstickstijl en vaak veel weg heeft van pastiche.
Je krijgt weer eens alle ingrediënten van Claus z'n wereldje (donker en - inderdaad
- vol schaamte): het moeder-/schoonmoederprobleem, de aandacht voor vreemde
verhoudingen zoals die van de homofielen Ian en Chico of de impotentie waaraan
nogal wat personages in dit boek blijken te lijden. Je wordt verblijd met satire en
spot en sleutelromanelementen, met de relativering van de eigen problematiek (op
blz. 153 laat Claus de dronken bisschop met de even dronken consul lullig converseren
over ‘de zondeval op het oedipale niveau, het oraal-schizoïde niveau en een dieper
anaal-depressief niveau waarbij Eva de functie van dodende moeder kreeg.’), of met
grapjes-voor-de-aandachtige-lezer zoals de verwijzing naar ‘Orlando Furioso’ in
‘razende Roland’ of het spreken over ‘serependiteit’ (152) waar het eigenlijk
‘serendipiteit’ moet wezen.
Globaal gezien kan ik Schaamte helemaal geen denderend boek noemen, op de
eerste plaats terwille van de botsing tussen de vrij grote coherentie van de
buitenstructuur (o.m. gebaseerd op herhalingen) en de te grote veelheid van
inhoudelijke krachtlijnen die onmogelijk tot een eenheid kunnen komen. Naast de
hierboven reeds aangehaalde onderdelen van de plot denk ik ook aan motieven die
worden uitgebouwd maar die later weinig functioneel blijken (zo bijvoorbeeld de
elementen die van Jacques een soort van Chris-
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tusfiguur maken).
Ik hoop maar dat het Claus z'n bedoeling is geweest werkelijk een antiroman te
schrijven, een persiflage, een relativeren van de eigen, overwegend oedipale thematiek.
Want Schaamte mist zowat alles wat een roman tot een meesterwerk maakt:
coherentie, stijl, intrige, overtuigingskracht.
De droomscènes van Roland met op kop de meesterlijke passage met de kalkoen
uit het hoofdstuk ‘In de tijd dat wij veranderen’ (de kalkoen is in dit boek overigens
een door Claus veelvuldig - en met wisselende doeltreffendheid - gebruikt element)
vormen veruit de hoogtepunten van een roman die deze auteur dit keer zeker geen
Driejaarlijkse Staatsprijs zou mogen opbrengen.
Toch hoeft Claus zich niet te schamen, hoor.
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Kroniek
Etienne Bastiaenen / De medusablik van André Pieyre de
Mandiargues
Het was vermoedelijk om een gebrek aan durf goed te maken dat de Académie
Goncourt in 1967 haar jaarlijkse prijs toekende aan La Marge van André Pieyre de
Mandiargues. Voor de Académie kwam het er meer op aan een auteur en zijn oeuvre
in het licht te stellen dan het lezen van een bepaalde roman aan te bevelen. Wellicht
speet het de Académiciens het vorige werk van de schrijver, La Motocyclette, niet
te hebben bekroond. Tegen alle verwachtingen in had deze roman, die trouwens van
hogere literaire waarde was, een groot succes geoogst. Dit zette ‘les Dix’ ertoe aan
een mogelijk laureaat te zien in die zonderlinge auteur die ogenschijnlijk niets gaf
om de mondaniteiten van het Parijse ‘seizoen’. Vanwaar die aarzeling? Omdat alleen
gecultiveerde lezers, op de hoogte van het verleden én ontvankelijk voor de meest
gedurfde eigentijdse nieuwigheden, Mandiargues' werk ten volle kunnen smaken.
Hij behoort inderdaad tot het grote ras van de estheten en de artiesten die zich vooral
op de formele perfectie van de kunstwerken toespitsen. De ietwat precieuze geesten
- men denke aan A. Breton, J. Paulhan of het huidige Tel Quel -, de cenakels waarin
de literaire waarde met het jansenistische rigorisme eigen aan de N.R.F. afgewogen
wordt, vormen zijn voornaamste publiek. Al sinds lange jaren werd zijn werk in
besloten kring gelezen en geapprecieerd. Men begrijpt dat de Académie Goncourt
ervoor terugdeinsde de aandacht te vestigen op een hautain en veeleisend schrijver,
afkerig van alle demagogie, wiens moeilijke en barokke geschriften onmogelijk tot
een groot lezerspubliek kunnen doordringen.
Mandiargues is een goudsmid: zijn oeuvre bestaat uit dichtbundels, korte novellen
en enkele essays, waarvan er één, Bona, l'amour et la peinture, aantoont hoe de diepe
persoonlijkheid van zijn vrouw, ‘la peintresse’, zich uit in haar schilderwerk en tevens
hulde brengt aan een bij uitstek geliefkoosde kunsttak. De enige romans die hij heeft
willen schrijven, La Motocyclette en La Marge, zijn slechts gerekte novellen.
Mandiargues' teksten openbaren ons noch de krachtige stem van een groot schepper,
noch de inspiratie of de weidse visie van een ziener. Het zijn literaire juwelen, handig
gebouwde mekaniekjes, waarin een ijverig meester, met minutieuze
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zorg en zin voor het detail, de scènes en taferelen ontspint van een zeer persoonlijke
imaginaire wereld. Deze wordt gekenmerkt door een nauwkeurig getekende atmosfeer
en een aantal gemakkelijk te omschrijven thema's.
Er zijn weinig personages en gebeurtenissen in Mandiargues' novellen. De aandacht
gaat naar één hoofdpersonage, veelal een vrouw, die meegesleept wordt in een
avontuur waarvan de afloop zeer dikwijls wreed en bloedig is. Langzaam aangebracht,
vindt dit gebeuren plaats rond het einde van het verhaal, maar het naderen en het
bijna mechanisch verloop ervan voelen lezer en personages vanaf het eerste moment
aan. Dit schept een drukkend klimaat van dreiging en spanning. Is het verwonderlijk
dat de dolle rit van Rébecca,1. de hartstochtelijke amazone die haar minnaar tegemoet
snelt, eindigt op een dodelijk ongeluk dat haar de onthulling brengt van
‘un univers dionysiaque (...) cependant que des milliers de lames sont
acharnées sur elle et qu'il lui semble qu'elles ne lui font qu'une seule plaie,
par où son amant se répand en elle’?2.
Waarom doolt Sigismond3. door de barrio chino van Barcelona, tenzij om het lezen
van een brief te verdragen die - hij weet het toch al! - hem het overlijden van zijn
vrouw meldt en hemzelf ook naar de dood zal brengen? Le Lis de Mer beschrijft hoe
lang en zorgvuldig Vanina haar ontmoeting voorbereidt met de man van wie ze
vermoedt dat hij haar eerste minnaar zal worden. Dikwijls raken de personages in
een toestand van verblinding of bedwelming, die hen een zonderlinge kijk geeft op
de omliggende wereld en hen ontvankelijk maakt voor de beslissende ervaring die
ze zullen meemaken. Gebogen over haar Harley-Davidson, opgezweept door de
snelheid, de geuren van het bos en de kleurenpracht van de dageraad, kent Rébecca
een wilde panische vreugde. Sigismond verschuilt zich in een soort psychologisch
vacuüm, ‘une bulle’, waarin de indrukken die hij in de barrio chino opdoet, hevig
inslaan. Soms is het avontuur dat de held wacht ook zeer vreemdsoortig, op de grens
tussen droom en werkelijkheid. Behoort Mandiargues' oeuvre dan misschien tot de
fantastische literatuur? Ensceneringen in de stijl van Malpertuis, bliksemschichten,
lawaai van kettingen en gehuil in de nacht, spoken en tovenaars of zelfs een parodie
van het fantastische genre zoals in Au Château d'Argol van J. Gracq, zou men er
tevergeefs in zoeken. Soms echter is het fantastische een basisgegeven, maakt het
op natuurlijke wijze deel uit van de beginsituatie. Mallarmé, geobsedeerd door het
beeld van Hérodiade, zou zeker de vergelijking gesmaakt hebben tussen Sarah,4. de
hoogmoedige maagd, en de volmaaktste
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aller diamanten. In zijn novelle drijft Mandiargues de metafoor veel verder: Sarah
wordt in de diamant zelf opgesloten; ze wordt er de gevangene van totdat de
zonnewarmte over de facetten van de briljant glijdt en zich materialiseert onder de
vorm van een hoogrood, vlammend wezen, waardoor de mooie maagd, die zo trots
was op haar ongenaakbare koelheid, bevrucht wordt. Dat Mandiargues' helden hun
ervaringen als een fataliteit beleven, is echter niet altijd toe te schrijven aan zulk een
fantastisch gegeven of aan een uitwendige oorzaak: dat fatale karakter komt meestal
voort uit de onverbiddelijke fascinatie die op hen door een ander personage wordt
uitgeoefend. De meeste personages zijn trouwens vrouwen die volledig aan de wil
van een man onderworpen zijn. Deze schept er genoegen in hen een beslissende,
dikwijls pijnlijke, erotische ervaring op te leggen, die in de vrouwen evenwel een
geheimzinnige betrachting, een mysterieuze zone van hun wezen, bevredigt, zelfs al
is de afloop ervan tragisch en gewelddadig. Marianna5. is niet bij machte weerstand
te bieden aan P. Virgula, die haar verplicht naakt te dansen te midden van de
doodkisten. Sommige van Mandiargues' vrouwen zijn hoeren, totaal passieve objecten,
gedweeë instrumenten waarvan de man zich bedient in een poging zich zo sterk
mogelijk te verenigen met het universum. In het lichaam van Mina6. ziet de driftige
blik van Denis nog slechts een ‘substance charnelle’ die zich steeds verruimt en ten
slotte met de rotsen, de zee en het strand congrueert. Instemmend of gelaten buigen
de slachtoffers het hoofd: ze komen ertoe de verschillende fasen van hun avontuur
met een haast klinische koelheid te beschouwen en tegenover zichzelf het
onverschillige standpunt van een derde in te nemen. Het komt bij Marianna niet op
zich tegen P. Virgula's eisen te weer te stellen. Sommige vrouwelijke personages
hebben trouwens geen inniger wens dan zich vrijwillig over te leveren aan hun heer
en meester. Zo snel als haar motorfiets rijden kan spoedt Rébecca zich naar de wrede
en veeleisende Daniel; ze hunkert ernaar de atmosfeer en de ketens van de slavernij
terug te vinden. En als Vanina zich niet onmiddellijk geeft aan haar minnaar, is het
omdat ze het geschikte moment afwacht en zijn passie nog hoger wenst te doen
oplaaien.
De belevenissen en betrachtingen van de personages, hun wederzijdse betrekkingen,
kortom alles bij Mandiargues draagt de stempel van het hedendaagse erotisme. Men
vindt er echter geen enkele vulgariteit of toegeving aan slechte smaak in. Wie van
‘gespecialiseerde literatuur’ houdt, zal onmiddellijk ontmoedigd worden door de
verhevenheid van de toon en de grote ingewikkeldheid van de stijl. Maar ook G.
Dumur vergist zich wanneer hij schrijft dat bij Mandiargues het erotisme de seksuele
bevrijding en zelfs de volledige ontvoogding van het individu beoogt.7. Het tegendeel
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is waar! Even ongerijmd is het in Mandiargues een soort tweede G. Bataille te zien.
Mandiargues denkt er niet aan bij het erotisme ethische beschouwingen te pas te
brengen of het te assimileren met een obscuur zoeken naar de één of andere
transcendentie. Interessanter is het zijn voorstellingswereld te vergelijken met de
picturale wereld van P. Delvaux. De estheet Mandiargues vergenoegt zich ongetwijfeld
in die nachtelijke rapsodies, in het dwalen van die droomwezens door tempels, tuinen
en galerijen die elkaar in koel geometrische perspectieven opvolgen. Maar de vrouw,
die bij de schilder hiëratisch heerst over nacht en droom, verliest bij de schrijver elke
voorrang. In zijn werk is ze volledig onderworpen aan de wil van een man of aan
een onverbiddelijk fatum. En staat ze nog wel in het centrum van de aandacht? Richt
deze zich niet veel meer naar de rituele daden waardoor de vrouw haar
onderworpenheid betuigt en materialiseert? Marianna's lichaam te bezitten is minder
belangrijk dan het barokke spektakel van haar houdingen en haar dans te midden
van de doodkisten gade te slaan. Vele vrouwenfiguren scheppen het grootste genoegen
in het deelnemen aan het verfijnde ceremonieel dat vorm geeft aan hun erotische
afhankelijkheid. Aan sommige praktijken is Rébecca evenzeer gehecht als Daniel:
een glas kirsch drinken, zich met rozen laten geselen tijdens de coïtus. Met
vindingrijke zorg ordent Vanina het decor - bloemen, belichting, schikking van het
bed - waarin ze zich aan haar toekomstige minnaar zal geven. Dank zij zulk ritueel
hopen de minnaars hun wellust te verhogen en hun genietingen te doen beantwoorden
aan hun smaak en obsessies. Bij Mandiargues wordt niets aan het toeval overgelaten.
De discipline die zijn personages zich opleggen, het fatale karakter van de fascinaties
die ze ondergaan, stellen hem in staat ons, als juwelen op een schrijn, taferelen aan
te bieden van een zeer artificieel universum, mooi en wreed, beheerst door eigen
wetten en totaal geabstraheerd van het alledaagse.
Aldus worden zijn personages herleid tot zuivere bedienaars van een ceremonieel.
Hun gebarenspel en sieraden dragen nog bij tot hun hiëratische verschijning. Slechts
gekleed met een zwart leren broekpak, sublimeert Rébecca haar naaktheid. Is er een
grotere hulde denkbaar dan deze verzen:
‘C'est un corps nu sous la cuirasse
C'est une fille dans du fer’?8.

Uit Sarah en het diamant straalt dezelfde ongenaakbare koelheid. Bij Mandiargues
zijn er dus stoffen waarvoor hij een bijzondere waardering heeft. Hun rigoureuze
structuur en hun effen vormen zuiveren degene die er zich mee tooit van zijn al te
persoonlijke en contingente trekken.9. En wat gezegd
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van het decor waarin het ceremonieel zich afspeelt? Het koude toneel, gespeend van
elk menselijk geluid, het ijzig, scherp uitgebeitelde landschap zouden best het
hoofdpersonage kunnen zijn. Mandiargues decors, antipoden van de zachte
romantische valleien en de weelderige oevers, bieden in hun gesloten en strenge
ordening geen houvast aan onze emoties. Het prototype ervan is de steile krijtachtige
klif die recht in zee valt en waar
‘non pas le fâcheux fils d'Hector; Astyanax, c'est le cri des mouettes et
des hirondelles de mer.’10.
Het gebeurt dat Rébecca en Daniel in een besneeuwd bos de liefde bedrijven. Conrad
en Bettina hebben elkaar ontmoet toen ze op een grote en verlaten ijsvlakte
schaatsten.11. Zo krijgen we een dubbele verschuiving van de aandacht. Onder de
medusablik van Mandiargues ontbloot het personage zich van zijn individuele
opwellingen en wordt een zuivere uitvoerder, maar de rituele daden zelf worden
geïntegreerd in het hautain en onverstoorbaar decor waarin ze zich afspelen en dat
hen overkoepelt. Sommige teksten suggereren zelfs dat het toppunt van die integratie
de samensmelting zou zijn van het personage met het decor. Gebogen over Mina's
lichaam, droomt Denis dat
‘la nudité blanche, en s'unissant avec la roche à laquelle elle est liée par
des fers désormais inutiles, va se convertir au règne minéral’.12.
Voor Vanina bestaat er geen hogere wellust dan naakt te zwemmen in een effen zee,
gezuiverd van alle menselijke aanwezigheid, vlak als vloeibaar metaal. Vele critici
denken dat het erotisme verbonden is met de doods-obsessie. Het is evident dat de
esthetica van Mandiargues, die zich vergenoegt in een koele beschrijving van attitudes
en decors met een kristallijnen structuur, scènes van een hoogmoedig gesloten
universum - men denke aan de schoonheid van de sarcofagen en de hiëratische figuren
die de koningen in het graf vergezelden -, vrijwillig de normale levensvoorwaarden
de rug toekeert.
In plaats van zijn personages te begiftigen met gevoelens die hij vervolgens met
wellust zou ontleden, wenst Mandiargues integendeel dat ze verstenen en van zichzelf
vervreemden. In deze inwendige leegte wordt hun blik een soort camera die
nauwkeurig de verschillende fasen van hun avontuur en alle facetten van het decor
opneemt. Een dergelijk verschijnsel deed zich ook voor in L'Etranger van A. Camus:
in de mate waarin Meursault wars
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was van normale menselijke gevoelens, kon hij des te beter de fijnste
kleurschakeringen, de geraffineerdste poëtische nuances van de uitwendige wereld
opvangen. Vanzelfsprekend reduceert Mandiargues zijn personages graag tot een
blik gericht op de objecten, omdat hij zelf een wonderbaar beschrijver is. Door ons
de situaties en de decors voor ogen te brengen, heeft hij de kans zijn virtuositeit en
zijn dichterlijke begaafdheid volledig te ontplooien. Van het lichaam en de sieraden
van een vrouw, van de lichtschakeringen op het ijs, van de kwaliteit van een
bontmantel worden ons alle details getoond. Dichterlijke en toch juist gepaste
bewoordingen, lange, soepel gebouwde zinnen beschrijven ons alle vormen van het
object en belichten het, met een soort onverzadigbare gulzigheid, tot in zijn geringste
aspecten. En de schrijver laat niet na zich te bedienen van alle vergelijkingen en
metaforen die hem door zijn ruime cultuur gesuggereerd worden. Zou Vanina van
meet af aan haar minnaar bemind hebben als deze haar niet deed denken aan een
portret van Giorgione bewaard in de Oude Pinacotheek? Ook slaagt Mandiargues
erin zijn scènes, landschappen en taferelen op de meest ingenieuze wijze aan elkaar
te doen sluiten. Daar hij meer aan vorm en kleur dan aan muziek en parfums gehecht
is, kan men zich afvragen of hij zich niet vergist heeft en of hij niet de roeping had
van een schilder of een regisseur, eerder dan die van een schrijver.13.
Het kan onthullend zijn de scènes van Mandiargues' wereld te vergelijken met de
schilderijen van Delvaux of van De Chirico, maar het is nog revelerender ze te situeren
in de literaire traditie van een Baudelaire. Ook hij hield van een goed afgewogen
gebarenspel en van een deskundig gebruik van juwelen en schmink. Baudelaire was
de eerste die het idee - kenschetsend voor de Franse 17de en 18de eeuw - verwierp
dat de kunst een gesublimeerde expressie van het Natuurlijke dient te zijn. Hij
introduceerde de cultus van het artificiële. Baudelaire en Mandiargues zouden beiden
deze verklaring van S. Dali kunnen onderschrijven: ‘Je hais la simplicité sous toutes
ses formes’. Voor hen is ‘l'Imagination, la Reine des Facultés’. Ze bedienen er zich
van om gebaren en taferelen, stoffen en lichamen in te schakelen in de perspectieven
en de structuratie van een universum van koele en zelfgenoegzame perfectie, waarin
de wanstaltige chaos van het reële, de wansmakelijke proliferatie van de natuurvormen
opgeheven wordt, een universum waar
‘(...) tout n'est qu'ordre et beauté
Luxe, calme et volupté’.

Mandiargues' zeer gesofisticeerde werken zouden ongetwijfeld in de smaak
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vallen van een op tekstontleding beluste psychoanalyst. Zijn conclusies zijn niet
moeilijk te voorspellen: de schrijver verwerpt natuur en realiteit uit onmacht ze te
lijf te gaan en vlucht in een artificiële wereld, een denkbeeldige ruimte, goed
afgesloten en omlijnd, waar hij zich geborgen voelt en bevrijd van de angstwekkende
druk van het leven. Deze diagnose is echter al te somber! Tegenover zijn werk bewaart
Mandiargues immers de nodige afstand. Overal vindt men er de sporen in terug van
een discrete, maar trefzekere zin voor humor. Een woord waarvan de betekenis
lichtjes verdraaid wordt, een term die wat te plechtig klinkt voor de context (‘avoir
fonction’ i.p.v. servir; ‘entretien’ i.p.v. conversation; ‘requête’ i.p.v. demande), dit
alles wijst erop dat een subtiele ironie Mandiargues' schrijven constant beïnvloedt.
Zoals sommige ‘poètes maudits’, Lautréamont in het bijzonder, is hij
ontegensprekelijk gehecht aan een ‘esthétique de l'insolite’, misschien nog
subversiever dan de uitdagingen van een satanisch romantisme of van een wilde
fantastische inspiratie.14. Het ziekelijke van het psychologisch geval dat Baudelaire
was, is Mandiargues vreemd. In hem schuilt een grand seigneur die ons, met enige
welwillendheid, rondleidt in zijn eigendommen en zich in het geniep amuseert met
onze verbazing. Hij is niet de dupe van zijn verzinselen en is zeker niet behept met
een overdreven ‘esprit de sérieux’.
Mandiargues is moeilijk te classificeren. Natuurlijk zijn zijn opulente en
angstaanjagende schouwspelen, zijn droom- en liefdestaferelen, surrealistische
thema's, maar de gezochte, syntactisch zeer verfijnde taal die hij schrijft, is het
tegengestelde van de ‘écriture automatique’ die Bretons discipelen zo nauw aan het
hart lag. Elk surrealistisch schilder zou in zijn werk inspiratie kunnen vinden, maar
vele beschrijvingen en metaforen werden hem ingegeven door zijn grote liefde voor
de Renaissance. Alle hedendaagse mythen staan in nauw verband met het erotisme
waarin hij behagen schept, maar vulgariteit en bandeloosheid zijn hem vreemd. Vóór
al het andere wenst deze grand seigneur zichzelf te blijven. Beschouwingen over
psychologie zou men in zijn werk tevergeefs zoeken. Typisch is dat hij geen enkele
echte roman geschreven heeft: zijn doel is niet, via hun ontwikkeling in de tijd,
conflicten, wisselende gemoedstoestanden en evoluerende machtsverhoudingen te
beschrijven. In zijn gedichten en novellen schittert een vurige, barokke, enigszins
perverse verbeelding: het zijn handig gemaakte en wonderbaarlijke literaire
snuisterijen, die ons de pracht van een meesterlijke taal doen genieten en erop gericht
zijn onze geest en onze zinnen te vermaken. Niets meer dan dat, maar ook niets
minder.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Personage uit La Motocyclette.
La Motocyclette, Gallimard, 1963, p. 224.
Personage uit La Marge.
Personage uit Le Diamant, een van de novellen van Feu de Braise.
Personage uit Le Nu parmi les Cercueils, een van de novellen van Feu de Braise.
Personage uit La Grotte, een van de novellen van Porte dévergondée.
G. Dumur, Mandiargues ou Les droits de l'imagination, nabericht van de uitgave in ‘collection
10/18’ van Le Musée noir, p. 184.
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8. A. Pieyre de Mandiargues, Astyanax, Gallimard, 1964, p. 16.
9. Zijn voorliefde voor sommige kleuren is ook zeer evident en de duistere schoonheid van de
prozagedichten die hij in Astyanax schreef om hulde te brengen aan het zwart, het wit en groen,
het rood is zeer indrukwekkend.
10. A. Pieyre de Mandiargues, Astyanax, Gallimard, 1964, p. 37.
11. Personages uit L'Archéologue, een van de novellen van Soleil des Loups.
12. La Grotte, in Porte dévergondée, Gallimard, 1965, p. 95.
13. Mandiargues houdt zeer veel van schilderkunst. Aan sommige moderne schilders heeft hij
artikels of theoretische teksten gewijd. De verzameling Les Sentiers de la Création, bij A. Skira,
Genève, publiceert een prettige studie die hij gemaakt heeft over het picturaal oeuvre van zijn
vrouw: Bona, l'amour et la peinture.
14. Deze ‘esthétique de l'insolite’ past Mandiargues systematisch toe in zijn bundel Les Incongruités
monumentales.
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De laatste ronde
Weekend van ons tijdschrift
Het weekend van ons tijdschrift zal naar jaarlijkse gewoonte te Dworp plaatshebben
op 26 en 27 mei a.s. Organisatoren van andere literaire manifestaties zouden wij
allervriendelijkst willen verzoeken deze data te respecteren!
Redactie

Oude jaargangen
Wie geïnteresseerd is in oude jaargangen van ons tijdschrift, te weten de jaargangen
1888 tot 1899 van Het Belfort en de jaargangen 1900-1914, 1919 en 1921-1928 van
Dietsche Warande en Belfort, kan zich wenden tot de paters Redemptoristen,
St.-Alfonsusstraat 42 te Roeselare.
Redactie

Sportbericht
Waarom is sport zo populair? Misschien wel omdat in een steeds onduidelijker
wordende wereld de sport een reservaat is waar de grootst mogelijke duidelijkheid
en orde heersen. Alles in zijn hokje en ieder op zijn plaats, mannetjes bij mannetjes
en wijfjes bij wijfjes, duidelijke reglementen, scheidsrechters met onaantastbaar
gezag, scherp begrensde speelvelden. Op basis van niet te manipuleren gegevens als
snelheid, afstand, hoogte, aantal of gewicht worden de mensen of groepen van mensen
geklasseerd en dus gewaardeerd. Geen nuances, geen overkoepelen van machten of
bevoegdheden, en vooral geen inmenging van buitenaf. Geen stoeten invloedrijke
vrienden kunnen het voor elkaar krijgen dat een hoogspringer overwinnaar wordt
verklaard met een sprong van 2m10 als hij maar 2m08 haalde. Geen enkele vakbond
zou het aandurven te eisen dat de kogel en de hamer en de schijf voortaan hol moeten
zijn (minder energieverspilling) en geen politieker zal ooit durven eisen dat voortaan
in elk voetbalelftal van hogere afdeling minstens 4 rooms-katholieken moeten
meespelen.
De onduidelijkheid, daarentegen, is ner-
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gens groter dan in de artistieke regionen.
Misschien wel om te voldoen aan de (onbewuste) behoefte hier ook eens orde op
zaken te stellen, is het in Vlaanderen - het wielerland bij uitstek, zoals iedereen weet
- een gewoonte aan het worden dat, vooral de schrijvers, jaarlijks in een
wielerwedstrijd eens even uitmaken wie van hen de beste is.
Er waren dit jaar te Buggenhout 34 artiesten ingeschreven. Allen beschikten over
een heuse racefiets, soms voor een niet onaardig bedrag speciaal voor de gelegenheid
gekocht (Mark Dangin, Paul Snoek), waren min of meer in rennersplunje gestoken
(waarop ze soms publiciteit voor zichzelf hadden aangebracht), droegen valhelmen,
en waren verzekerd tegen valpartijen. Sommigen hadden wekenlang niet gerookt om
wat meer adem-voorraad te krijgen, en niet geschreven om zich beter op het
evenement te kunnen concentreren. Er waren er zelfs die stiekem op de omloop waren
komen trainen, nog anderen hadden piekfijn materiaal in bruikleen en goede raad
cadeau gekregen van echte wielerhelden, ettelijke deelnemers (meestal auteurs, maar
ook een journalist, Robbe de Hert met enkele cineasten, en acteur Julien Schoenaerts)
waren vergezeld van fraaie supporteressen. Uiteraard waren er ook ingeschrevenen
die niet opdoken, zoals de twee Nederlanders Hans van de Waarsenburg en Kees
Simhoffer, die zich waarschijnlijk opeens gerealiseerd hadden dat ze tegen de
landgenoten van Eddy Merckx toch kansloos waren.
De 22 deelnemers moesten eerst een ronde tegen de tijd rijden, en werden dan op
basis van die prestatie in 2 groepen van 11 renners ingedeeld, die elk een afvallingsrit
reden. De snelste tijdrijder was Jan-Emiel Daele, ook bekend door zijn publikaties
over de wielersport en het probleem van de doping. Jos Vandeloo leek het meest op
een echte coureur, Patrick Conrad was niet alleen veruit de elegantste renner, maar
ook de grote pechvogel, want hij ging in een bocht onderuit en moest verzorgd
worden. Marcel van Maele leek het minst op een wielrenner, en medeorganisator
Nic van Bruggen was duidelijk in een off-day.
Uiteindelijk werd de wedstrijd gewonnen door dichter Leopold M. van de Brande,
vóór de nipt in de spurt geklopte Jan-Emiel Daele. Ludwig Alene was laatst. Hij
startte echter een eindje achter de anderen omdat hij met zijn snor in een voethaak
was blijven hangen.
Er was ruime belangstelling, ook van de lokale bevolking, die wat bevreemd keek
naar al die wielrenners met soms zeer weelderige haren, baarden en buiken, en na
afloop van de wedstrijd werd er nog heel veel bier gedronken, en heel veel gekletst,
want het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en de literatuur herneemt toch haar
rechten.
Fernand Auwera

Klerikale perikelen in Spanje
Er zijn geen twee reizen die op elkaar lijken. Je kunt, tweemaal, driemaal zelfs,
dezelfde streek bezoeken, en telkens zal de lucht een andere kleur heb-
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ben, het landschap een andere diepte, de gebouwen een andere densiteit. Niet omdat
het seizoen veranderd is, of het weer, of het licht. Het lot bouwt met subtielere
componenten. Het is een kwestie van humeur, van gretigheid of loomheid, en het is
een kwestie van toeval. Of liever: telkens en telkens worden je dezelfde elementen
aangeboden. Het is je geest die kiest, en aan het avontuur een eigen kleur leent.
Er zijn reizen, waar je enkel openstaat voor de praal of de emotie van het landschap
- andere, waar je, in vervallen gebouwen of langs vergeten wegen, enkel spoken
ontmoet, zodat de tijd wegvalt, en je enkel fluisterende stemmen om je heen hoort.
Maar er zijn ook reizen, waar je hoofdzakelijk mensen ontmoet. De parabool van je
bestaan suist niet in holle eenzaamheid; andere parabolen schuiven naast haar heen.
Een groet, een paar woorden. In de man die je nooit zult terugzien - terugzien zou
een ontgoocheling betekenen - heb je een medemens ontmoet.
De kleur van de reis heb je van de eerste dag reeds herkend. Na de eerste etappe
- de allereerste avond in het vreemde land - zul je het aanvoelen. Je hebt, zonder het
zelf te merken, een weg ingeslagen die je niet kende, en die determinerend zal worden.
Want het eerste avontuur is enkel het preludium voor gelijkaardige avonturen.
Ik weet waarachtig niet waarom ik zoveel van Spanje houd. Als ik Spanje zeg,
bedoel ik niet een of andere pronkerige Costa. Ik ken er geen, en ik vlucht voor hun
lawaai. Ik bedoel het noorden, de veilige Pyreneeën die, sedert alle tijden, voor de
mens een asiel zijn geweest, hem opgenomen hebben in de groene woestenij van de
hoge valleien, waar hij zijn huis kon bouwen, en zijn goden eren. Spanje is, voor
mij, de Rio Aragon, de steden als vestingen, de verborgen dorpen tegen de rode
klippen aangeleund, de eenzaamheid en, tegen de avond, het vredige klingelen van
onzichtbare kudden. Daar heb ik menig spook ontmoet. Dit jaar waren ze, toevallig,
verdwenen. Ze vluchtten, ik kon ze niet grijpen. Ik heb, enkel en alleen, mensen
ontmoet. En, toevallig, waren het allen vrome dienaars van onze Moeder de heilige
Kerk. Er waren er van alle soort en slag. Sommigen waren nog trots verschanst in
hun hiërarchie, en anderen waren jong en rebels, en anderen nog waren oud en keken
met guitige, jong gebleven ogen, op de verwarring in hun wereld neer. Het begon te
San Domingo de la Calzada.
San Domingo is een vriendelijke heilige. Zijn werken waren bescheiden: een stukje
weg aanleggen voor de pelgrims - en zijn mirakelen zonder pathos: aan een schreiend
hennetje haar reeds gebraden echtgenoot levend terugschenken. Een kerk werd over
zijn graf gebouwd, en over zijn sarcofaag waken nog altijd een witte haan en een
witte hen - levend, natuurlijk. In wat eens een grimmig, geruïneerd paleis was, in de
schaduw zelf van de toren, prijkt nu een parador. Ik heb de oude pilaren herkend, de
gewelven in de grote zaal, en het rozentuintje rond de put. De meubels zijn antiek,
de lampen branden vredig, een geharnaste krijgsman waakt, roerloos en stom, bij de
poort. Je bent hier veilig.
Ik stond op het balkon, en keek naar de zwaluwen: suizende kreetjes en gril-
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lige kringen. Een helblauw twee-paardje schommelde over het plein en stopte voor
de poort. Ik dacht: die vinden hier geen plaats meer, het is te laat. Een vinnig, oud
pastoorke - preconciliair, in soutane en met baskische muts - kwam uit het wagentje
gesprongen en liep naar de poort. Een paar minuten later kwam hij terug en, met
heftige, evident Gallische gebaren, legde hij aan een oude dame die in de wagen op
hem wachtte, uit dat ze hier geen onderdak zouden vinden.
Nonchalant, en duidelijk postconciliair, wandelde een priester uit de kerk. Het
werd een druk gesprek, waar ik enkel de gebaren van kon volgen: dringend,
geagiteerd, eloquent aan de ene kant, adellijk minzaam aan de andere. Het wagentje
slokte ze op, en verdween.
Ik vond ze te Burgos terug. Het regende, de kathedraal was somber, zwaar,
genadeloos en koud. De bevrijdende vlucht van de bogen was, zoals in zo vele te
rijke Spaanse kerken, door koorgestoelte en gouden altaarvleugels gebroken. Tussen
beide, streng afgesloten door bronzen hekken, de begenadigde ruimte, waar de feesten
van de Kerk plaatsvinden, en waar de mysteries gecelebreerd worden voor de
uitgelezen priesterkaste. Voor de kleine, alledaagse mensen is geen toegang voorzien.
Ze blijven achter de hekken, ze kunnen luisteren, en even komen knielen voor de
Eucharistie. En een blik werpen, zijlings, op het altaar. In die verheven halle wandelde
een groepje priesters, rondgeleid door een Hoogeerwaarde in toga, de mantel
achteloos, maar elegant, over de schouder gedrapeerd. Negligent had hij verzuimd,
het poortje in het hek te sluiten. Wie zou hem durven te volgen?
Het klein Frans pastoorke volgde hem, met springende blik en nieuwsgierige stap,
zijn corpulente zuster achter hem aan. Wij volgden.
De Cid ligt daar begraven, naast zijn vrouw Ximena. Geen monument - de Heer
zij geloofd! - enkel een grote zwart-marmeren vloersteen met de sierlijke letters van
het grafschrift. We lazen - de Hoogeerwaarde merkte onze heiligschennende
aanwezigheid, en stapte verbolgen op ons af. Maar op de argeloze blik van het klein
Frans pastoorke had zijn woede geen vat. Hij werd zo lieftallig en vanzelfsprekend
begroet dat hij niet anders kon, dan ons alle vier met rust te laten. Wel wachtte hij
even toen we buitenstapten, om achter ons het hek veilig dicht te klappen.
Vernietigend volgde hij ons nog met de ogen.
‘Brr,’ rilde het pastoortje, en grinnikte. ‘Laat je toch niets wijsmaken!’ Maar de
dame was niet gerust en stevende naar een deur. Ik vroeg: ‘Heeft u gister nog onderdak
gevonden? Ik stond op het balkon, ik heb u gezien.’
Ze lachten, vrolijk, bijna kinderlijk naief. Ik moest het begrijpen: ze waren broer
en zuster, maar ze moesten toch vanzelfsprekend twee kamers hebben. Er bleef er
maar één over. Maar ze hadden uitstekend logies gevonden, in een nonnenklooster.
O, heel eenvoudig, heel primitief - maar ze waren met open armen ontvangen. Er
was geen warm water - maar in de zomer.... Ik rilde: het was inderdaad juni, maar
kouder dan in november. Koud water in een koude kamerZij vonden het vanzelfsprekend. Ze wilden naar Santiago: ze hadden lang ge-
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spaard voor de reis. Een goedkoop verblijf in een klooster: dat was een meevaller.
Bijna een geschenk van Onze Lieve Heer, wist zij te vertellen. Maar hij haalde lachend
de schouders op: als Onze Lieve Heer zich met zulke pietluttigheden moest
bezighouden, zou Hij de handen wel vol hebben.
We zouden elkaar te Santiago terugvinden: het zou een genoegen zijn... Een heel
avontuur, zo'n verre reis. Maar ze werden oud, het was een laatste kans. Daarna - ja,
de kleine beslommeringen van alle dagen, en de groeiende onverschilligheid in het
dorp... Ik heb ze te Santiago wel gezocht, maar niet teruggevonden. Ik zei het toch:
twee parabolen die naast elkaar schuiven, en in steeds snellere boog uit elkaar weer
vluchten.
We trokken naar Santiago. Niet meer langs de slechte weg van vroeger, die hortend
naar een kruis opkroop. De baan is gemakkelijk en anoniem geworden. Je schuift
tussen moderne flatgebouwen, en zoekt je ingewikkelde route naar het plein. Vroeger
kwam je op een heuvelkam terecht en zag dan plots, aan de overkant van een vallei,
de twee fabuleuze torens wenken.
We lieten snel genoeg de groene schimmenwereld van de Oceaan achter ons. We
trokken de mysterieuze massieven van de Picos de Europa in, langs de weg die zich
door de ruige bergengte van de Hermida wringt. Plots wordt het dal breed en rond:
een kom, boordevol wijngaarden en rozelaars, waarboven de arenden zweven. Daar
staat de vierkante toren van Lebeña, halverwege de rivier en het hoge, ongenaakbare
dorp. Een klokketoren, hoog en naakt, met enkel, aan de klokkekamer, de
hoefvormige, westgotische vensters, met rode en witte stenen omrand, zoals te
Cordoba.
Meneer Pastoor had ons van verre zien aankomen. Hij verdween even in de kerk,
en wachtte ons op onder een luifel van het portaal. Hij groette ons op z'n Spaans:
hoofs, maar gereserveerd, zonder de hinderende effusie van de Italianen. Hij was
niet meer zo jong, tenger - strikt postconciliair en zeer elegant in zijn grijze pak. En
helemaal niet de dorpspastoor die hier in die woestenij kon verwacht worden: eerder
de koele, hoffelijke secretaris van een prins-kardinaal. ‘Ik heb het licht aangestoken’,
zei hij, en glimlachte. Hij boog, heel lichtjes, en verdween; in de ene hand droeg hij
een hamer, in de andere een groen bord waarop, in het wit, ‘Alparque’ geschreven
stond, en dat we later aan een boomstam genageld terugvonden. Hij sprak Frans,
koel, kort. Zijn woordenschat scheen gering, maar zijn accent was feilloos. Waar
had hij gestudeerd? En waar had hij die gemakkelijke, adellijke allures gehaald? En
hoe was hij hier geraakt, hier, in dit hol: tien huizen, en de kerk - als was de kerk één
der merkwaardigste in Spanje?
Want de kerk is een sprookje uit het Oosten - hebben de laatste djinns de vorstelijke
kleine moskee uit de tuinen van een sultan opgenomen, en hier geplant, als een
vreemde, vorstelijke plant? De wit-rode hoeven van de bogen, ineengestrengeld in
zuivere symmetrie, en de fijne, elegante zuilen, die niet bot loodrecht vallen, maar
door de delicate curven van het levende lichaam gezwollen schijnen?
‘Is het de eerste maal dat u hier komt?’
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vroeg de distante, bijna onverschillige stem achter ons.
‘Nee’, zei ik. ‘Maar toen was de kerk niet verlicht.’ Hij keek, tevreden, naar de
kunstig verborgen verlichting die de ruimte van de kerk met pulverend goud vulde.
‘'t Is beter zo, niet?’ zei hij, en glimlachte. Had hij zelf de lampen aangebracht,
met eindeloze zorg geplaatst, zodat de schaduwen in het licht versmolten? Had hij
een toverring, die de gehoorzame geesten uit het niets kon materialiseren? Maar het
waren geen geesten, wel gewone mensen, die hier een godheid aangeroepen hadden,
lang voor de kerk opgericht werd, en lang voor de djinns door de sprookjes suisden.
Want het antependium was een Keltische steen, met het zonnerad majestueus in het
midden gebeiteld, en viervoudig geflankeerd door zonnesymbolen. ‘Eigenaardig,
he?’ zei hij.
Hij verdween in het zonnelicht, tussen de gestreepte schaduwen van een boomgaard.
Het was de kleine, gebochelde meid, die hem aanbiddend met de ogen volgde - de
dansende ogen van een jong meisje in een oud, oud gelaat - die ons de kaarten
verkocht. Meneer Pastoor zelf kregen we niet meer te zien.
De Hermida kroop naar omhoog, en opende, als een waaier, in een keteldal. De
bergtoppen waren nog wit, glanzend in een spel van witte nevels. Verder wordt de
weg smal, en zeer grillig, over de Picos heen, tot aan Riaño. Zo ver konden we niet.
We keerden terug. We zouden Piasca bezoeken.
Misschien wordt de baan naar Piasca eens breed en gemakkelijk. Er wordt ijverig
aan het wegdek gewerkt. Maar halverwege ontdekten we dat de wielen van ons
wagentje een vervaarlijke neiging toonden, zich in de modder in te graven. We
oordeelden dat het welletjes was, en gingen te voet dan maar verder.
Piasca zie je pas als je over de heuvelkam geraakt. Is het een dorp, of zijn het enkel
de vervallen gebouwen van de abdij? Die moet groot en rijk geweest zijn: Santa
Maria la Real. Een conglomeraat van daken - de ronde pannen die door de Romeinen
reeds gebruikt werden - en daartussen, een hoge, driehoekige gevel. We zochten in
weiden en tuinen en boomgaarden, maar een toegang tot de kerk vonden we niet.
Enkel een enorme, vervallen poort, die goed gesloten bleek achter een modderbank.
Een stem viel uit een venster: ‘Duw maar!’ riep een vrouw. ‘De poort is open, en
binnen geven ze u de sleutel van de kerk.’ Het was dus hier geen verlaten ruïne, maar
iets dat op een dorp leek. Achter elk luik gluurden plots nieuwsgierige ogen, een
hond blafte en kwam kwispelstaartend naar ons toe, en zelfs de ganzen keken om,
zonder merkbare hostiliteit.
De poort was open, inderdaad. Onder wat vroeger het portiershuis moet geweest
zijn welfde zich een brede gang. We stonden voor het portaal van de kerk: onder de
driehoek van de gevel, waar Petrus en Paulus, stijf romaans en uitbundig
gepolychromeerd, een barokke kleine madonna flankeerden, en de boog boven de
poort van monsters krioelde. Ridders in maliënkolders versloegen draken en slangen,
duivels grinnikten, en één enkele engel vouwde de handen, als door schrik verlamd.
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In de portierswoning hoorden we stemmen, in druk gebabbel. Mijn vriendinnetje
liep de houten trap op, naar een vervallen balustrade. Ze klopte aan de deur, en iemand
riep: ‘Binnen!’ Ze duwde, zacht eerst, daarna harder en harder, tot een forse hand
van binnen de deur openrukte, en ze in de armen van een jonge man viel. Een jonge
man in blauw werkpak, die aan een televisietoestel knutselde. Het was Meneer Pastoor
van Piasca. Wilden we de kerk bezichtigen? Ja?
Hij bulderde: ‘Maria!’, en een enorme vrouw waggelde ons achterna. Ze grinnikte
breed, zoals Baba Yaga, de heks die de kleine kinderen oppeuzelt. Ze had twee
gedrukte teksten bij zich, zorgvuldig in micapapier gewikkeld. Eén Franse tekst, één
Duitse, en wees ons de weg in de barre kerk. Ze wees ons de unieke gebeeldhouwde
pijler, kort en stroef, nog half in de muur gedrongen. Vooraan zitten St.-Jozef en de
Moeder; zij houdt het kind op haar linkerknie, en staart raadselachtig voor zich uit.
Maar Hij keert zich naar de eerste koning toe; die knielt en biedt zijn geschenk aan,
zijn mantel golft tot aan de grond. Achter hem, zijn twee gezellen, en de drie delicate
paarden. Aan de andere kant brengt de engel de herders tot bedaren. Het zijn
wonderlijke figuren, stijf, ruw, bijna boers, en toch vervuld van een intense poëzie,
zuiver geïntegreerd in het trapezium van het kapiteel. Buiten, rond de absis, dragen
monsterkoppen de rand van het dak, en de kleine bogen onder de vensters. Rond de
kleine kerk is er niets, dan de enorme holte van de hemel, en de verre eenzaamheid
van de bergen.
Baba Yaga wees naar het portiershuis: zouden we ansichtkaarten kopen? Zo
kwamen we bij Meneer Pastoor binnen. Hij werkte verder: onhandig, verdiept in het
mysterie van draden en bobijnen. Hij keek even op, schuw, verlegen om zijn versleten
werkmanskiel, glimlachte, als onwennig, bijna bang - eindeloos eenzaam. We zagen
de barre armoede van zijn huis: de geschrobde planken vloeren, de enkele oudspaanse
meubels, de boeken, schaars geschikt op de rekken van de kast, en, op de tafel,
eenzaam glanzend, een wereldbol. Was het om die wentelende kogel dat zijn dromen
hun vlucht namen? Wat deed hij hier, als de vallei onder sneeuw bedolven lag? Met
wie kon hij praten? Wie had hem naar die woestenij verwezen? Graag had ik wat
met hem gebabbeld, vragen gesteld, een brug geslagen over de afgrond van zijn
eenzaamheid. Maar hij sprak enkel Spaans - en Latijn - bekende hij, verslagen. We
reden weg.
We reden naar het oosten toe, onze geliefde Rio Aragon langs. We klommen naar
San Juan de la Peña toe, we staarden naar de sinistere rode gloed van de Mallos. We
hobbelden naar Aguëro op.
Meneer Pastoor van Aguëro bewaart de sleutel van Santiago, die vesting van een
kerk, hoog boven het dorp. We kropen de steegjes op, we vroegen: ‘Meneer Pastoor?’
‘Die is weg!’ snauwde in een winkeltje een feeks van een vrouw. Maar een oud
vrouwtje wenkte: ‘Meneer Pastoor? Die woont naast de kerk. Daar.’ Ze riep: ‘Don
Antonio! Een señora voor u!’
Hij kwam: was dàt Meneer Pastoor? Ik dacht: onze collectie wordt met de dag
rijker. Hij ook, hij was nog jong, en
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even postconciliair als de andere twee. Zijn grijze broek was zorgvuldig versteld,
zijn hemd was heel wit - hij had het klaarblijkelijk zelf gewassen - en zijn bruine
cardigan hing zorgeloos over zijn schouders. Een bastaardhondje volgde hem op de
voet.
De sleutel van Santiago? Die had hij niet - niet meer. Hoe, niet meer? Hij brabbelde
wat Duits, en ik begreep dat de sleutel verloren was. Hoe kun je nu de sleutel van je
eigen kerk kwijtspelen?
‘Kom mee’, zei hij, gebiedend. Ik volgde hem naar zijn huis - hij kende de trap
van buiten, maar het was pikdonker en ik struikelde. ‘Komt u?’ riep hij ongeduldig.
Hij zocht naar een boek, dat hij niet vond, smeet het ene na het andere opzij. Ik keek:
weer was het hier de naakte armoede - zelfs geen haard. Maar afgestoft, geschrobd,
geboend: deed hij ook dàt zelf? Hij weerde zich tegen zijn eenzaamheid, in koppige
rebellie. Geen geslagen hond, als de schuwe priester van Piasca. Wie van hem hield
was welkom, wie hem niet mocht, mocht naar de duivel. Hij zou verkondigen wat
hij voor waar hield, en de kleren dragen die hij goedvond.
‘Hier’, snauwde hij. Een oud Duits leerboek; hij wees, onder de hoofdtijden:
verloren, en vond plots in zijn geheugen het woord dat hij zocht: gestolen! Ons
gesprek was eigenaardig, maar leerzaam: Spaans en gebroken Duits en korte, heftige
gebaren. Hij had de sleutel aan een paar Franse toeristen meegegeven. Maar die
waren gewoon weggereden, en hadden het vertikt, de sleutel terug te brengen. Nu
moest naar Barcelona geschreven worden, en de administratie - hij zuchtte.
We reden alle drie - nee, alle vier, het hondje was van de partij - het slechte pad
op naar het Huis van Santiago. En onderweg verzamelde hij al de oude sleutels die
hij aan poorten en deuren kon vinden. Het was een vervaarlijke weg, tussen rotsen
en struiken. ‘Maar er komt een andere weg - zeggen ze,’ zei hij, half hoopvol, half
spottend, en haalde de schouders op.
Geen enkele sleutel paste in het slot - het pensieve, bittere masker van Alfonso el
Batallador, dat met stenen ogen de poort bewaakt, boven aan de eerste pilaar, naast
het altaar, bleef eens te meer in de duisternis verborgen. We reden terug.
‘Waar gaan jullie nu naartoe?’ vroeg hij.
‘Naar Huesca - we moeten toch eten.’
‘Naar Huesca?’ zei hij honend. ‘Hier is een betere herberg.’
‘Hier?’ vroegen we, met hoorbaar ongeloof.
‘Si!’ zei hij boos. Hij wees, bangelijk hoog, de bergen in: hij zou de weg wel
wijzen. We kwamen, heel en ongedeerd, tot aan de gloednieuwe albergue, waar de
werklieden nog aan bezig waren. Meneer Pastoor stelde ons aan de ‘Mama’ voor,
die ons aan haar genereuze boezem drukte, en toen stapte hij naar het dorp terug:
arrogant, in trotse rebellie, koppig, arm, en alleen. Behalve dan voor het hondje...
De volgende dag waren we over de grens. Maar op de drempel van St. Nectaire,
in Auvergne, wachtte ons nog een laatste Mr. le Curé, spottend, geestig, welbespraakt.
Ik had hem onmiddellijk herkend: voor tien jaar speelde hij reeds voor gids in zijn
kerk. ‘Wat moet ik doen? Het regent in mijn kerk,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

64
ik moet het dak laten vernieuwen. Maar de Commission - Dus, ik bedel, zoals u ziet.’
Hij wees met enthousiasme naar de kapitelen aan de zuilen, en naar de fabuleuze
relikwiekasten in een stevig gegrendelde vitrine. ‘Goed, he? Maar de relikwieën zelf,
weet u...’
‘Mooi verlicht’, zei ik. ‘Vroeger was er niets anders dan een kaars. Ik weet het: u
heeft me die toen zelf gegeven.’
Hij grinnikte: ‘Beter zo?’
‘Ja - heeft u niet alleen voor het dak, maar ook voor de verlichting gebedeld?’ Hij
grinnikte: ‘Waarom niet? Mais celà faisait son petit effet, hein, cette chandelle?’
Ik dacht: jij ouwe vos - En ik zei: ‘U is in tien jaar niets veranderd, weet u dat?
De kleren, ja -’
‘Niet veranderd? Wel, dat hoor ik graag. Voor die vriendelijke woorden zal ik u
een kleine medaille geven.’ Hij werd even ernstig, sloot de twee kleine blauwe
schijfjes in zijn handen. ‘Tenez. En maak nu dat je wegkomt. Het wordt laat. En
verlies die medailles niet: ze zijn gewijd, weet u?’
We dankten hem, en hij liet ons lachend naar buiten. ‘Vlug, dat niemand me ziet,
of ze willen ook nog binnen...’ Maar vier toeristen stonden reeds op de drempel. Hij
joeg ze weg: ‘Ah non, j'en ai assez.’
Ze protesteerden: ‘En die?’
‘Ik laat ze buiten, ik laat niemand meer binnen. Revenez demain. On ferme, on
ferme!’ Hij klapte de deur achter ons dicht, en we hoorden nog hoe hij de grendels
definitief dichtschoof.
Rose Gronon

Kwintet
Plaats van handeling: het toneel van het Casino te Knokke. Tijd: vrijdagavond 6
oktober 1972. Publiek: merendeels de deelnemers aan de XXIIde Conferentie van
de Nederlandse Letteren. Gebeurtenis: de creatie van vijf schrijfkamerverse eenakters
van Vlaamse hedendaagse auteurs door het gezelschap van het Nederlands Toneel
Gent. Resultaat: ontzetting. Blijvend gevolg: een theaterkater. Consequenties: zoals
gebruikelijk in dit land, geen.
Bij het aanbreken van de pauze was het vermoeden al een zekerheid. De helft van
de vriendelijk genodigden zocht een beter oord op. Alleen de ereheren bleven
halsstarrig volhouden, tegen alle beter weten in. Aan het slot toonden de vraagtekens
een monumentaal karakter. Even nog kon er ontroering bij. Toen de acteurs met zijn
zevenen netjes in de rij, pink op de naad, de buik van de zaal in stonden te glunderen.
Het aangetreden schoolklasje. Met het gehalveerde corpus censores in het drukke
licht. De literaire gasten pikten het niet. De pummeltjes mochten wegdruppelen na
nauwelijks één gordijn. De lichten werden gedoofd over de gore resten van wat een
feest had willen worden. En je mocht je houvast terug zoeken rond het koele glas.
Natuurlijk is dit geen Grootnederlandse ramp. De integratiegedachte zal ook in
de toekomst wel de verdiende hoofdletterwoorden toegedacht krijgen. De
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gecreëerde auteurs zullen hun eerstelings-premie uitgeteld zien krijgen. Het publiek
kan gesterkt in zijn mening over het drama in Vlaanderen naar de opdracht van de
dag weerkeren. En voor de theatergekken is er de eeuwige vertroosting: het kan
nauwelijks erger, de opgang is gegarandeerd. Ofschoon: je voortdurend optrekken
aan het nog-niet-bekende blijkt een vermoeiende bezigheid. Aan het eind wenkt nog
steeds geen weg.
En dan opnieuw nuchter worden. Er is uiteraard geen enkele reden om je te ergeren
aan deze onvoorstelbare afgang. Of om je ongelukkig te voelen over je dromen van
drama en theater. Dit kwintet is nu eenmaal een keurige resultante van ons huidige
niveau. Geen thematisch denken. Geen vermogen tot verbeelding. Geen
dialoogvaardigheid. Geen fantasie voor de scenische ruimte. Geen theatrale feeling.
Geen kennis van de dramaturgie. Geen weet van de bijzondere eisen van de eenakter.
En het resultaat is er dan ook naar.
Hoewel. Het hoort natuurlijk niet zo. Uit deze zelfde Conferentie, die daar nu
onderaan gegêneerd naar de theaterkompanen zat te vraagogen, is een Centrum van
Nederlandse Dramaturgie voortgekomen. Een institutie die precies aan dit
kwaliteitsloze gedoe wat wil gaan doen. Geen van de creatiejongens diende met zijn
tekst nog even langs te komen. Zij behoren immers tot het kruim van onze dramatiek.
Zij hebben jaren geleden hun wankel debuut gehaald in wat mordicus ons
beroepstheater wordt genoemd. Sedertdien zijn ze erkend en gevestigd. En, zoals bij
deze gelegenheid, vliegen hen de wensen en opdrachten om de oren. Toch is het niet
uitsluitend mijn wat humeurige ontstemming die deze gratuïte woorden verantwoordt.
Integendeel. Wat rot dient genoemd, is het systeem. Dat systeem dat nooit en nergens
kwaliteitsnormen wenst te hanteren. Dat dolgelukkig doet als er een auteur toneel
wil schrijven. Dat meteen sinterklazerige vrijgevigheid vertoont. Dat de blote
aanwezigheid van een aspirant voldoende vindt om zichzelf een beleid toe te dichten.
Dat ongenuanceerd bang is voor criteria. Terwijl de wet van het automatisme kennelijk
geen enkel batig saldo oplevert. Terwijl de lieden die dit beleid zouden kunnen
wijzigen, zelf in de boot zitten.
Genoeg gezeurd. Was het dan allemaal zo vreselijk? Ach nee, natuurlijk niet. De
grimmige humoristen in het gehoor hebben zich best geamuseerd. Daniël de Lange
had in jaren niet zo'n geslaagde avond meegemaakt. Onvervalst amateurisme stelde
zichzelf te pronk met een ernst een wereldgebeuren waardig. Je acht het niet meer
mogelijk in deze tijd zulke collectie archaïsche poses, knarsetandende zinnen,
plankenbonzende psychologie bij elkaar te vinden. In een regie die niet alleen de
vermolmde aanpak van het centrale thema niet tegen zichzelf wist uit te spelen, maar
die bovendien nog zo fantasieloos, zo houterig, zo mak deed dat het waarachtig een
linke opzet ging lijken.
Dat centrale thema trouwens. De haat. Vorig jaar hadden de meeste van deze
auteurs in een vergelijkbare opdracht het over de liefde gehad. In dit seizoen even
de achterkant belichten. Alleen, over de liefde wordt zo allemachtig veel zoutloze
kost weggegeven, dat je bij een minimum aan oppervlakkigheid nog al-
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tijd best de rimpel wil waarderen. Terwijl de haat, ja mensen, de haat toch blijkbaar
geen enkele onkundigheid toestaat. Het is warempel toch geen schande het begrip
van de haat niet te kennen, althans analytisch niet te kunnen benaderen. En dan geef
je, even flink doen, de opdracht terug. Dat heeft niemand van deze moederloze
veulens aangedurfd. En dus met de kramp in het brein zoeken naar vertalingen.
Bijgevolg bleek nergens een grondtekst aanwezig, die je achter het uitgesmeerde
cliché nog zou willen ontdekken. Je hoorde aan alle kanten de hersenen kraken. Maar
het is het theater dat eraan kapot gaat.
De stoute droompjes van deze dramamelkers hebben kitsch afgeleverd, verpakt in
oninteressante fait-divers en gelardeerd met larie. Van Staf Knops ‘Rekening’ werden
wij allen het kind. Een achteropgeraakt vrouwenblad kan er vandaag geen abonnee
meer mee lijmen, maar het theater graait zulk bocht gretig naar zich toe. Paul
Berkenman ontdekt in ‘De wals van kwart na middernacht’ tussen broekpak en
négligé in het ware kabouterleven. Rooie Sien in een Schöner-Wohnen-pastiche. Luc
Vilsen knipt in ‘Een dagje verlof’ (met recht op veel veel meer) een uit het gulle
leven gegrepen misverstand uit tot er van de snikkerige novellenbasis nog een dozijn
schijnwerperstandjes resten. Tussen de beschimmelde resten van Staf de Clercq en
de lokale culturele revolutie in zoekt de criminoloog tevergeefs een zin. Over het
bijbelse graf heen is Jef van Hoeck elke ‘Uitweg’ kwijt geraakt; in de ongemakkelijke
driehoeksverhouding van een vieze kapitalist, een criminele underdog en een stel
pre-dolle-mina-meiden blijkt de t.v.-feuilletonintrigekronkel (toegegeven, niet uit
Zichem) de enige verwijzing naar een verleden-vol-dramatische-beloften. Pieter de
Prins (leve de republiek!) kent zijn klassieken en hij heeft geleerd dat een literaire
dialoog slechts zelden een theatraal winstpunt betekent. Deze harde waarheid zet ie
consequent om in klappertjespistolen en Inbel-foto's en dat in een Viëtnamese
djunglehut met de afmetingen van een fruitveiling. Het levensechte gevloek en het
naturalistische uitschakelen van een figurant halen het geroutineerde effect van de
hoorspelen in de BRT-jeugduitzendingen.
Het zijn bepaald niet de auteurs alleen die andermaal ons theater een ondienst
hebben bewezen. Lode Verstraete, als regisseur opgetekend, is langs geen kanten in
de voorstelling te bemerken. Geen enkele van deze miniteksten heeft ook maar één
ogenblik een aanvaardbare ruimte meegekregen. Het is blijkbaar voldoende modern
de scène zo bloot mogelijk te laten. Wat er met deze leegheid structureel en thematisch
gebeuren kan, mag je alleen aan je eigen verbeelding toevertrouwen. Verstraete heeft
kennelijk meer tijd besteed aan diepzinnige gesprekken van het slag waarvan een
fragment in het programmaboekje voor de eeuwigheid werd opgetekend.
Nergens echter wordt een vuist gemaakt, nergens een trage opgang genoteerd naar
een menselijke tekening, nergens eens bonken deze figuren tegen elkaar op.
Om althans zo iets te suggereren van wat het thema structureel had kunnen
aangeven. Badineren over de haat en dit basisteken van de menselijke relaties plaatsen
in een favoriet klimaat van maatschappelijke onvrede ontslaat geen artistiek vakman
van de elementaire op-
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dracht: het scheppen van theater. Zijn deze acteurs inderdaad zo slecht als ze onder
Verstraetes strelende hand vandaan komen? Met de onhandigheid waarmee P. de
Prins' snertsketch op het toneel werd gegooid, komt een debutant niet verder dan zijn
eerste opdracht. In ons professionele gedoe kan dat blijkbaar. Kan niet alleen, is het
integendeel gebruikelijk. Ik herinner me nog dat destijds, na het eerste seizoen van
dit gezelschap, Gent en omstreken over me heen is gevallen omdat ik niet
wild-geestdriftig wilde worden en vooraf mijn hart al vast hield over wat de situatie
zou zijn na vijf jaar. Deze vijf jaar hebben ze er ondertussen opzitten. Het resultaat
heeft een drukke literaire bent meegemaakt. In de sectie toneel van deze Conferentie
kwam o.m. de noodzaak ter sprake om de subsidie van het beroepstoneel op te voeren.
Waar zijn in 's hemels naam de argumenten te halen om deze filantropie nog langer
zindelijk te achten?
Neem nou dat decorbeeld, om het laatste stuk uit de wel heel vuile was op te
hangen. Marc Cammaert, die toch echt wel enkele werkstukken heeft afgeleverd die
je deden sidderen van de voorpret, heeft zonder meer domme dingen naast elkaar
geplaatst. De vijf eenakters lang, die innerlijk niets met elkaar te maken hebben,
moeten we tegen de mondhygiëne van Marilou Mermans aanstaren, die als een
centrale vlek de haat in een lichamelijke kramp zou opvangen. Voor elk van de
stukjes wordt daar een bijzonder paneel naastgehangen, zonder dat dit decoratief of
functioneel ook maar even een hechte verbinding geeft. Het dubbel stel
Maagdenburgse bollen in Berkenmans laat-avondthriller, het World Newsprentje
voor De Prins' oorlogsidylle, Jef van Hoecks statusauto, wat voor steun en stut gunnen
ze aan het thema en zijn uitwerking?
Zo kunnen we onverstoord doorgaan. Natuurlijk zijn deze knutselwerkjes zoveel
interesse niet waard. En is deze tijdschriftruimte verkeerd besteed. Maar waar zie je
nog iemand insisteren op criteria of normen? Deze eenbedrijven hadden nooit het
portiershokje mogen halen. De dramaturg had een constructieve daad kunnen stellen
en vluchten in de incompetentie. Een directeur en een programmaraad die deze
spullen naar buiten brengen, compromitteren hun bevoegdheid en functie. De kritiek
die deze onzin met de mantel der liefde bedekt, levert de vrijkaart beter in. De
Conferentie heeft er allicht een leuke avond aan beleefd. Het theater is andermaal
de vertrouwde mist ingegaan. En weten dat in het theater een laatste ronde niet bestaat.
Dat ze ermee blijven doorgaan. Terwijl het publiek, veel gezonder van hart en geest
dan de programmamakers zich permitteren te beweren, lelijke woorden verzint. Maar
de schaamte blijft. En de armoede. En de hulpeloosheid. En de zekerheid dat niets
verandert. Dat sommigen blijven volhouden dat dit het Vlaamse drama is en het
Vlaamse theater. Dat we van dit adjectief af moeten. En vlug. En dat volgend jaar,
misschien te Brugge, andermaal een Vlaamse toneelmanifestatie de Conferentie zal
dienen op te luisteren. Want we zijn een taai volkje. En niemand doet ons wat.
Carlos Tindemans
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Boekbesprekingen
Pater Verbiest
Het mag verwonderlijk heten dat over een zo belangrijk wetenschapsman en groot
figuur als de jezuïet Ferdinand Verbiest nog steeds geen volledige biografie werd
geschreven, noch in een vreemde noch in onze taal, althans tot de recente publikatie
van Roger-A. Blondeau: Mandarijn en Astronoom. Ferdinand Verbiest, s.j.
(1623-1688) aan het hof van de Chinese Keizer (Desclée de Brouwer, Brugge/Utrecht,
1970, 325 blz., ingenaaid: 385 fr., gebonden: 450 fr.). Dit boek verenigt kwaliteiten
die men zelden samen aantreft: solide wetenschappelijkheid, bevattelijke en heldere
formulering, vlotte en aangename schrijftrant. Het werd geschreven na raadpleging
van heel wat vooral gedrukt bronnenmateriaal en van een overvloedige historische
literatuur. Resultaat werd een lijvig werk, dat niet alleen over pater Verbiest handelt
en eigenlijk meer biedt dan een biografie; daardoor is de titel wat misleidend of sluit
de inhoud er althans niet helemaal bij aan. Onzes inziens was de auteur te veel bezorgd
om de historische situering van pater Verbiest, wat geleid heeft tot een te groot aantal
bladzijden over de jezuïetenorde, de westerse sterrenkunde, de Chinese wetenschap.
Pas na honderddertig bladzijden begint Verbiest uit de verf te komen, wat natuurlijk
niet belet dat al wat aan cultuurhistorie en geestesleven wordt geboden, zeer boeiend
is. Werkelijk, elke bladzijde uit dit boek is interessant.
Om te begrijpen waarom Verbiest, net als zijn grote voorgangers en ordegenoten
Ricci en Schall, de grootste moeite had om zich in China aanvaardbaar te maken en de auteur komt op dit belangrijke punt steeds terug - moet men zich goed voor
ogen houden, hoezeer China sedert millennia een eigen beschaving ontwikkeld had:
‘De meest remmende factor was het Chinese suprematiegevoel, dat alle vreemdelingen
als onbeschaafde en onwetende barbaren beschouwde’ (p. 60). Op de toenmalige
Chinese kaarten zag de overige wereld er kleiner uit dan een gemiddelde Chinese
provincie! Ricci c.s. begrepen dat, alvorens aan religieuze arbeid te beginnen, ze zich
geëerd moesten weten, en dit kon bereikt worden door vanwege cultuur en wijsheid
bewondering af te dwingen. Toen begin 1659, dank zij Schalls tussenkomst, ook
Verbiest in China binnenmocht, kwam hij er als drager van de westerse astronomische
wetenschap. Conflicten met de Chinese astronomen (lees: astrologen) duurden
onverminderd voort: beiden konden met moeite in 1665 ontsnappen aan zware
veroordelingen, die hun door gekrenkte
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Chinese collega's werden bezorgd. Maar ‘westerse demonstraties’, in aanwezigheid
van vele Chinese getuigen, waaronder keizer K'ang-si, maakten een overweldigende
indruk. Verbiest geraakte volledig aanvaard, werd mandarijn en stond op zeer goede
voet met de keizer - vooral in de jaren 1671-1673, toen hij zelfs gedurende een periode
van vijf maanden dagelijks K'ang-si in wis- en sterrenkunde ging inwijden. Deze
had een bibliotheek van meer dan honderd werken erover, door jezuïeten geschreven
of door hen vertaald. Verbiest schreef wetenschappelijke werken, zowel in het Chinees
als in het Mandsjoe. In 1681 werd hij voorzitter van het Bureau voor Wiskunde. Niet
alleen als astronoom was Verbiest aan het Chinese hof werkzaam, ook als ingenieur:
zo werd hij kanonnengieter van de keizer en schreef in 1682 een ‘Verhandeling over
het gieten van kanonnen’; sommige van zijn kanonnen werden nog in 1900, tegen
de christenen, gebruikt. Met allerlei technische prestaties bracht hij zijn meester
jarenlang in verrukking. Verder was er ook zijn geografische arbeid, o.m. een
wereldkaart, en zijn diensten als diplomaat, dit laatste dan vooral vanwege zijn grote
talenkennis. Al met al een rijkgevuld en veelzijdig leven, dat in 1688 werd beëindigd.
Van de zendeling Verbiest is er per slot van rekening maar weinig terechtgekomen.
Bekering was niet verenigbaar met het Chinese meerderwaardigheidsgevoel, en
bovendien was K'ang-si als Mandsjoe van vreemde oorsprong. Maar niet zozeer hier
ligt volgens de auteur het Verbiestdrama. Voor Verschaeve (Ferdinand Verbiest,
1913) was dit wel zo, nl. ‘dat van de missionaris, die alles voor de zielen opoffert,
die dorst heeft om ze te winnen, seffens en met de meest rechtstreekse middelen; die
vlamt op apostolische arbeid’ (gecit. p. 469-470). Voor Blondeau is het ware
Verbiestdrama van postume aard. Met de dood van K'ang-si in 1722 begon een
scherpe vervolging, en weer keek het oude trotse China eensgezind laatdunkend neer
op alles wat vreemd, dus barbaars was. ‘Dat zo weinig jaren na hem, alles wat zo
moeizaam was opgebouwd, werd gelikwideerd; dat zijn leven van offer en
dienstbaarheid uiteindelijk geen resultaten had opgeleverd; dat zijn verlangen om de
missionering van “boven af” ingang te doen vinden, was mislukt en dat hij er niet in
geslaagd was aan het hof de kristelijke visie in de Chinese geest te integreren, dàt is
het ware Verbiestdrama’ (p. 471). De auteur beklemtoont tot slot dat het christendom
in het Westen als element van een hogere beschaving was binnengedrongen en als
dusdanig werd aanvaard, maar dat zo iets in het China van de Nieuwe Tijd niet (meer)
mogelijk was. Toen aan het begin van deze eeuw die oude beschaving ineenstortte,
kreeg het christendom een nieuwe kans, en een kwarteeuw later waren er drie miljoen
christenen (vgl. omstreeks 1700, ca. 150.000). Met de Chinese volksrepubliek echter
kwam aan deze opgang een eind, wat niet belet dat de auteur besluit met zijn geloof
in herleving en voortleving van Verbiests werk.
Reginald de Schryver
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Klassiek letterkundig pantheon
Bij uitgeversbedrijf Thieme te Zutphen verschijnen in bovenvermelde reeks in
regelmatig tempo teksten uit het verleden, die wij ter informatie van literaire docenten,
studenten en andere lezers, die zich voor oudere literatuur interesseren, willen
vermelden.
Het meesterlijk blijspel van Pieter Langendijk Het wederzijds Huwelijksbedrog
wordt ingeleid en taalkundig verklaard door Dr. W.A. Ornée, die naast de inhoud
vooral de relaties van het spel met de Spaanse schelmenroman - Jan als picaro ontleedt.
Dezelfde inleider brengt met M.A. Streng een uitgave van een sinds lange tijd niet
meer gedrukte en vrij onbekende klucht van Langendijk: De Zwetser. Uiterst
dynamisch toneel, maar de gesprekken alsmede de moedwillige Duitse brabbeltaal
bieden slechts triviale geestigheid. De uitvoerige inleiding is voortreffelijk. Vondels
Jeptha of de Offerbelofte wordt opnieuw uitgegeven door Dr. N.C.H. Wijngaards,
die aansluit bij de vorige uitgave van Dr. A.J. de Jong maar een verruimd en
grotendeels vernieuwd inzicht geeft in de Jeptha-problematiek, de figuur en het stuk,
overeenkomstig de discussieontwikkeling van de jongste jaren.
Zeer belangrijk, vooral voor toneelliefhebbers, is de nieuwe uitgave van de Kluchten
van G.A. Bredero door Dr. C. Kruyskamp. Zowel het traditionele in deze
meesterwerkjes van toneelrealisme als het oer-eigene (vooral door het taalspel) wordt
uitstekend in het licht gesteld.
De middeleeuwse Moriaen, een zgn. Arthur-roman, is voor oningewijden in de
Middelnederlandse taal een moeilijke brok. Moderne lezers zullen deze berijmde
roman allicht te langdradig achten, zich bezondigend aan overbodige retoriek en
onbelangrijke bijkomstigheden. Toch heeft het verhaal voor wie niet ongeduldig is
(bijna 5000 verzen voor het ‘Amen’ komt!) zijn charme en symbolische betekenis.
Deze uitgave compileert het bekende Haagse handschrift en de enkele fragmentjes
die in 1952 werden gevonden te Zomergem. Mevr. H. Paardekoper-Van Buuren
verzorgde de literaire inleiding en de tekstverklaring. Dr. Maurits Gysseling de
taalkundige inleiding alsmede de collatie van de oude tekst met de fragmenten.
Meer gewild door het lezerspubliek, ook de leerlingen van het M.O., is de Beatrijs,
ingeleid en aangetekend door Dr. G. Kazemier. Een zeer uitvoerige inleiding, wel
een der meest artistiek-stilistisch geïnspireerde van de hele reeks, weidt uit over de
tijdsgeest, stijl en structuur van het kunstwerk. Een model van esthetisch en
stijlhistorisch gemotiveerde uitgave!
Alb. Westerlinck

Vertalingen
Bij Polak en Van Gennep (Amsterdam) verschenen de jongste tijd een aantal
vertalingen uit de wereldliteratuur die aanbeveling verdienen. Dolf Verspoor is
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wel de knapste poëzievertaler die ik ken, althans wat betreft het Spaans, het Italiaans
en het Portugees (vertalingen uit andere taalgebieden heb ik van hem niet gelezen).
Zijn kennis van de vreemde talen is geraffineerd, zijn vermogen om zich in de sfeer
van de dichter in te leven volmaakt, zijn Nederlandse translatie is zuiver poëtisch.
Zo bewijst hij de Nederlandse literatuurliefhebbers met belangstelling voor de
Europese poëzie en haar onuitputtelijke historische rijkdommen, vooral aan hen die
de Romaanse talen niet kennen, een onbetaalbare dienst. Zijn reeds herhaaldelijk
herdrukte bloemlezing uit de sonnetten van Camoëns Saudades van Camoëns met
de Portugese tekst ernaast (een keuze van 25 gedichten), kan een helaas beperkt maar
volwaardig beeld geven van het Portugese genie. Onder de titel Okeren sonnetten
vertaalde Verspoor twaalf gedichten van Quevedo, de Spaanse barokdichter, van
wiens genialiteit als erudiet humanist, polyvalent beoefenaar van alle mogelijke
literaire genres en figuur met een uiterst complexe, demonisch te noemen volheid,
zich nog te weinigen bewust zijn. De benaming ‘okeren’ is ontleend aan Dámaso
Alonso, die zoveel voor de stilistisch-artistieke en historische ontginning van de
Spaanse barok heeft gedaan en bij wie deze sonnetten van Quevedo - synesthetisch
- een okeren indruk nalieten. Enkele ‘poetae minores’ uit de Italiaanse middeleeuwen
- hoe talrijk krioelden zij niet, maar vaak verwaarloosd onder de machtige schaduw
van Dante! - hebben Verspoors belangstelling genoten. Folgore's Maanden bundelt
en vertaalt twaalf gedichten, gewijd aan de twaalf maanden van het jaar, van deze
sierlijke, klankrijke en hedonistische dichter uit San Gimignano. Heel anders geaard
is de brutale, volks geaarde rabauwenpoëzie van Cecco Angiolieri en Meo dei
Tolomei. De eerste is belangrijker dan de tweede, die pas voor enkele decennia werd
ontdekt. Beiden behoren naar geest en thematiek thuis in de algemeen-Europese
vagantentraditie.
Verspoor en Willem van Elden delen het auteurschap. De titel Rauw op het lijf is
goed gekozen. De inleiding is zeer instructief.
Steeds bij dezelfde uitgever verschenen twee vertalingen van Marguerite Yourcenar,
een bijna zeventigjarige Franse romancière van Belgische afkomst, die, omdat zij
volgens de traditionele roman-formules en niet de modernistische schrijft, wel eens
wordt achteruit gesteld, maar die m.i. een paar grote romans heeft geschreven. Ik
weet niet of haar meesterwerk, de Mémoires d'Hadrien (1951) werd vertaald. De
uitgever zendt mij de vertaling van Alexis ou le Traité du vain combat door Theo
Kars. Het is eerder een jeugdwerk, nog wat onpersoonlijk, in het genre van de Franse
psychologische roman met biecht-neigingen (Gide, Mauriac, etc.). Het thema, een
man die aan zijn vrouw zijn vervreemding en ontrouw opbiecht en vertrekt, is eerder
banaal; doch de subtiele aandacht voor psychische roerselen en morele
probleemverschuivingen (à la Gide!) getuigt van gevoelige en intelligente verfijning.
Veel belangrijker is van haar L'oeuvre en noir (1968) onder de titel Het Hermetisch
Zwart (term ontleend aan de alchemie) vertaald door Jenny Tuin. Het is een breed
opgezette historische roman, mengeling van fictie en historie, die zich afspeelt in de
eer-
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ste helft van de 16de eeuw rond de imaginaire held Zeno, medicus, alchemist, filosoof,
als onecht kind te Brugge geboren. Hij zwierf doorheen Europa en het Midden-Oosten
als een onrustig, getormenteerd personage, gedompeld tevens in de woeligheid, de
chaos, de menselijke ellenden (oorlogen, pest, folteringen) van die overgangsperiode
tussen middeleeuwen en moderne tijd. Ook de nevenfiguren hebben duidelijk de
functie zoveel mogelijk diverse facetten van het tijdsbeeld levend te maken. Er schuilt
achter deze roman enorm veel cultuurhistorische eruditie, maar deze is hier levend
leven geworden, zelfs even aangrijpend-chaotisch, griezelig en fascinerend als bij
Bosch.
Vermelden wij ook het door Slauerhoff vertaalde en door K. Lekkerkerker
heruitgegeven verhaal van Jules Laforgue: Hamlet of de gevolgen der kinderliefde,
te vinden in zijn Moralités Légendaires (1887), mixtuur van verhaal en bespiegeling,
ironie en sentiment, symbolistische fantasie en cerebraliteit - een goed specimen van
Laforgues eigen stijl.
Ook uit de Duitse letteren liet Polak en Van Gennep enkele goede vertalingen
verschijnen. Eerst vermeld ik vier novellen van Hugo von Hofmannsthal onder de
titel De vrouw zonder schaduw (het belangrijkste en langste verhaal). De uitmuntende
vertaler is Jacques Hamelink. Hofmannsthal staat ook buiten zijn taalgebied bekend
als een cultuuraristocraat, een Europeeër van groot geestelijk formaat. Ik heb echter
de indruk dat van hem als schrijver de gedichten, het verstheater, de essays meer
bekend zijn dan de ‘Erzählungen’.
De vier verhalen die men hier lezen kan zijn typerend voor het artistiek
perfectionisme van zijn stijl, de subtiele neoromantische sfeer, waarin symbolisme,
droom, mysterie en anderzijds impressionistische verfijning een groot aandeel hebben.
De roman van Franz Werfel Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig onder de
titel Niet de moordenaar... vertaald door Pieter Beek zou men haast een roman à
thèse kunnen noemen, een schoolvoorbeeld namelijk van toegepaste Freudiaanse
theorie. Een gruwelijk vader-zoonconflict wordt hier nogal geforceerd ten tonele
gevoerd en in de intrige zelfs in twee gevallen herhaald. De zoon Karl wil onbewust
zijn vader doodschieten, hij wordt nadien anarchist, wil de tsaar (nieuw vader-imago)
doden. De vader van zijn kant straft, ranselt zijn zoon. Later blijkt dat de zoon van
de eigenaar van de schiettent, waar Karl zijn vader wilde raken, zelf zijn vader
doodgeschoten heeft. Karl doet zijn best om voor hem strafvermindering te bekomen.
In een Epiloog blijkt hij zijn vaderhaatcomplex te hebben overwonnen. Ietwat te
gechargeerd, te tendentieus naar mijn smaak.
Belangrijk voor de interpretatie van Kafka's leven en werk was voor enkele jaren de
publikatie van een volumineuze correspondentie tussen Kafka en zijn verloofde
Felice Bauer. Vijf jaar heeft hun verhouding geduurd. Een document te meer dat ons
een blik gunt in de raadselachtige, troebele, door allerlei kwellingen gemartelde
psyche van deze schrijver, naar onze mening een door een zwaar psychische ziekte
getekende. Elias Conetti heeft voor een paar jaren in Der andere Prozess deze brieven
geanalyseerd (schematisch) en gecommentarieerd. Zijn getuigenis draagt bij tot de
steeds groeiende poly-interpretatie van
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Kafka's persoonlijkheid en werk, waarin het steeds moeilijker wordt klaar te zien.
Een verdienstelijke vertaling van zijn werk Het andere Proces door Theodor
Duquesnoy is alle Kafka-lezers aan te bevelen.
Ten slotte hebben wij als uitgave van Polak en Van Gennep te bespreken een
fragmentaire vertaling uit het werk van de hooggeroemde Indische dichter Kalidasa,
die doorgaans de grootste klassieke dichter van Indië wordt genoemd en moet
thuishoren in de 4de of 5de eeuw. J.R.A. Loman vertaalde uit het Sanskriet twee
gedichten: Wolkbode en Kringloop der Seizoenen. Thematisch zijn beide gedichten
geïnspireerd door natuurgevoel en erotiek, beide zijn geschreven met een delicate
gevoeligheid, warm, beeldrijk en subtiel. Toch heb ik de indruk dat de oosterse sfeer,
met haar speciale gevoeligheid en symboliek, ons in enige mate vreemd blijft. Vreemd,
maar door raffinement en rijke beeldspraak fascinerend.
Albert Westerlinck
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Tijdschriftenrevue
Maatstaf
20ste jrg., nr. 6, okt. 1972
Een Victor E. van Vriesland-nummer, ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van
de auteur. Het betreft vooral gelegenheidsstukken, die meer de figuur dan het werk
zelf belichten. Dat is zeker het geval voor artikels van E. Verbeeck, Jeanne van
Schaik-Willing, G. Zalsman, zijn vrouw A. van Vriesland-Canivez, en Dirk Kroon.
Ook hulde-gedichten van Jo Landheer en D. Kroon vallen in die categorie. A.
Kossmann brengt verslag uit van een gesprek met de auteur over het gedicht ‘Dwaling’
en Eldert Willems onderzoekt de opvattingen die aan de basis liggen van de
essaybundel ‘Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde’ (1962). Martien J.G. de
Jong laat het lemma afdrukken, dat in het te verschijnen Leksikon van de moderne
Nederlandse letterkunde aan de auteur is gewijd. Ten slotte een gedicht van Van
Vriesland zelf en een essay over de schoonheid, onder de titel ‘A thing of beauty is
a joy for ever’.

Soma
3de jrg., nr. 26, sept.-okt. 1972
H.R. Heite vervolgt zijn boeiend gesprek met H.C. ten Berge. Een vers van Ten
Berge volgt. Andere gedichten zijn van Jacques Hamelink en Rutger Kopland: zeer
verschillend maar zeer goed. Daarnaast nog vertalingen van erotische gedichten van
de Perzische dichter Abû Nuwâs (8ste eeuw). R. Lemm stelt de Mexicaanse auteur
Juan Rulfo voor en vertaalde van hem een verhaal, ‘Macario’. Voortreffelijk proza
is er nog van D.A. Kooiman. In de ‘Kronieken’ wordt o.m. werk besproken van
Habakuk II de Balker, Faverey, Lijsens Camus-vertalingen en Weisgerbers
‘Proefvluchten in de romanruimte’.

Tirade
16de jrg., nr. 180 en 181, okt. en nov. 1972
Nr. 180 is gewijd aan de nagedachtenis van Jan Emmens (1924-1972). In tal van
korte bijdragen wordt de dichter, graficus en kunsthistoricus herdacht en gehuldigd.
Enkele opstellen, vnl. van A. Muis, H.A. Gomperts, R. Rubinstein en H. van Galen
Last zijn verhelderend voor zijn inderdaad te weinig bekende poëtisch werk.
In nr. 181 vallen enkele Russisch georiënteerde bijdragen te signaleren, nl. de
‘Russische notities’ van Charles B. Timmer, met vnl. een visie op de emigratie van
Russische joden naar Israël, en enkele bibliografische mededelingen, vooral i.v.m.
aangekondigde vertalingen van Vestdijk en Elsschot. Kees Verheul vertaalde
dagboekbladen van
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Anna Achmatova over Mandelstam. Ten slotte enkele gedichten van J. Hamelink.

De Vlaamse Gids
56ste jrg., nr. 11, nov. 1972
Dit nummer bevat uitgebreide verslagen over ‘De dagen van de Vlaamse Gids’ in
Den Haan, rond het thema: Schrijven vrouwen echt zo slecht? De teksten van de
paneelleden, Lucienne Stassaert, Irina van Goeree, Carla Walschap, Paul Koeck en
Mireille Cottenjé worden in extenso afgedrukt. Daarna volgen nog reacties van Chris
Yperman, Andreas Burnier, Bertien Buyl en Anne Dellart.
In die meningen wordt zowat alles wat met de status van de vrouw en met het
schrijverschap te maken heeft, ter sprake gebracht. Willem M. Roggeman interviewt
Patrick Conrad, laureaat van de 2de poëzieprijs van het blad. Een gedicht en proza
van Conrad volgen het gesprek. Ten slotte nog drie korte prozateksten en een essay.
De schetsen variëren van realistisch (Clarissa Jacobi) tot symbolisch (W. Lauwens)
en sprookjesachtig (R. Herwart). Willy Spillebeen schrijft over ‘Martinus Nijhoffs
verhouding tot de taal’.

Mandragora
tijdschrift voor literatuur en beeldende kunsten, 1ste jrg., nr. 1, sept. 1972
Een nieuw (gestencild) blad onder redactie van Joris de Deurwaerder, Car Flanders,
Walter Giraldo en Robrecht Portier. Het blad zal driemaandelijks verschijnen en kost
per jaargang 100 fr. Redactieadres: C. Flanders, p.a. O. de Wandel, Acacialaan 58,
9620 Zottegem, postrekening 1019770.
Car Flanders bespreekt zeer uitvoerig ‘Als het onkruid bloeit’ van Louis-Paul
Boon, zoekt o.m. het verband met de oudere versie en trekt tot slot een vergelijking
met S. Bellow, ‘Mr. Sammler's Planet’. Vertaler L. Roelandt vertelt over Henri
Poulaille en R. Portier stelt de kunstschilder André Verstraeten voor. J. de
Deurwaerder bespreekt lichtelijk genuanceerd ‘Literatuur en revolutie’ van Bert
Brouwers. Een goed begin, zouden wij denken.

Raster
6de jrg., nr. 3, herfst 1972
Kees Fens publiceert een voordracht over toekomstperspectieven van de Nederlandse
letterkunde, maar zegt daarover in feite weinig. Zeer interessant is een artikel van
Cor Blok over het meest fundamentele probleem van de kunstkritiek: ‘Schrijven over
beeldende kunst: taal versus beeld’. Hij behandelt de moeilijkheid om een visuele
code in een linguïstische te beschrijven. Wam de Moor presenteert enkele Van
Oudshoorn-documenten i.v.m. zijn verloving en huwelijk. ‘Nieuwe ontwikkelingen
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in de verhaaltheorie’ is een informatieve bijdrage van Ton Anbeek over structurele
verhaalanalyse in het spoor van V. Propp.
Poëzie is er van J. Hamelink en Martin Reints. Ten slotte enkele artikelen over
buitenlandse en primitieve literatuur: Gert Nooter introduceert verhalen van de Inuit
(Eskimo's), Rudolf van Zantwijk vertaalt een aantal Azteekse liederen, August
Willemsen heeft het over de Braziliaanse poëzie na 1920 en A. Kibédi Varga over
moderne poëzie in Hongarije.
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Impuls
3de jrg., spec. aflevering 2, 3, 4
Een nummer gewijd aan de nagedachtenis van Jan de Roek. Dit gedenkboek omvat
drie afdelingen. In de eerste worden enkele documenten, handschriften, foto's en
teksten van De Roek bijeengebracht. Daarna volgen vijf essays over figuur en werk.
Roger de Neef belicht de Don Juanfiguur in het gelijknamige lange gedicht. Jef
Barthels ontleedt uitvoerig de poëtiek van De Roek op basis van de beschikbare
theoretische teksten. Dirk Christiaens toetst de kritische opvattingen aan twee kritische
teksten.
De rol van de overleden dichter als leider van Impuls wordt belicht door M. Dupuis.
De laatste afdeling bevat persoonlijke, o.m. dichterlijke getuigenissen. Een belangrijk
en ontroerend document. Te verkrijgen bij de redactie, Frans de Laet, Peter
Benoitstraat 52, 2650 Boom. De aflevering kost 150 fr. (postrek. 9829.82)

De Gids
135ste jrg., nr. 7, 1972
W.D. Tieges publiceert een matig verhaal onder de titel ‘Stille getuigen’. Zeer goed
en ongesofisticeerd daarentegen zijn gedichten van Berend Lasseur. Twee filosofische
essays: R.F. Beerling: ‘Leven alsof God bestond’, en B. Delfgaauw: ‘Filosofie en
politiek’. R. Geel schrijft over strips, dit keer over ‘Little Nemo in Slumberland’ van
de Amerikaan Winsor McCay. Ineke van der Steur vergelijkt Mulish' ‘Oidipous
Oidipous’ met het stuk van Sofokles.

Betoel
Marginaal tijdschrift voor literatuur, 1ste jrg., nr. 1 en nr. 2-3, sept. 1971
en febr.-juni 1972
Dit nieuwe blad staat onder redactie van Hendrik Carette, Pierre Darge, Fernand
Lambrecht, Renaat Ramon, Johan Sonneville en Georges Wildemeersch. Een jaargang
van vier nummers kost 150 fr. (Gen. Bankmij., Brugge, nr. 234.086). Redactieadres:
F. Lambrecht, Gistelstraat 150, 8202 Varsenare. Een uitgave van Sonneville Press,
Brugge.
Het eerste nummer wordt grotendeels gevuld door proza en poëzie van de
redacteurs, vrij behoorlijk van kwaliteit. Daarnaast twee koldereske teksten van J.
van der Hoeven en een analyse door G. Wildemeersch, van Claus' gedicht ‘Ha!
Seele!’.
Het dubbelnummer bevat naast talrijke zeer leesbare creatieve bijdragen een essay
van Renaat Ramon over de intrigerende dichter Jan van der Hoeven, en een opstel
van Pierre Darge, ‘Verzamelen van waardeloos materiaal’, waarin gepleit wordt voor
terugkeer naar een pretechnologische, agrarische en ambachtelijke samenleving.
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Witte bladen
3de jrg., nr. 14, nov. 1972
Drie goede gedichten in dit nummer, resp. van Verleyen, Goswin en Van Hoof.
Alstein schrijft een proza, ‘Georges’, in de vorm van een nooit verstuurde brief: een
poging tot zelfontdekking. Verder bespreekt hij Robberechts' ‘dynamische
zelfbeschrijving’ door tegenover die radicale zelfonthulling een eigen reactie neer
te schrijven. Dirk Depreeuw publiceert kanttekeningen bij de enquê-
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te van ‘Kreatief’ over de kleine theaters in Vlaanderen. Hij heeft alle lof voor de
samenstellers maar minder voor de betrokkenen in het theaterleven zelf. In een ander
artikel pleit hij voor een ‘theaterwetenschappelijk’ onderzoek naar betekenisvorming
bij het publiek.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
25ste jrg., nr. 7, sept. 1972
Marnix Gijsen huldigt in een kort in memoriam Raymond Brulez. We lezen gedichten
van Jacques Buytaert en Hugo de Vos. Vooral die van Buytaert kunnen boeien. Dat
is ook het geval met zeer knap proza van Kees Simhoffer; veel beter dan fragmenten
van Wim Meewis en gratuït geklets van Jef Geeraerts over een
‘verstandskiesextractie’, waarmee hij de lezer meent te moeten onderhouden. Frans
Boenders heeft een uitvoerig gesprek met Corn. Ouwehand, de bekende ‘japanoloog’,
over figuur en werk van Yukio Mishima. Annie Romein-Verschoor schrijft een
boeiend essay over ‘Karakter en cultuur van de Hollander’. In ‘Reflex’ bijdragen
over kunst en computer, de verzamelde verhalen van Campert en de poëzie van Paul
Celan.

Heibel
7de jrg., nr. 5
Het redactiesecretariaat is verhuisd naar Herman Obbels, Tuinwijk 21, 2260 Nijlen.
Dries Janssen bespreekt uitvoerig drie boeken (romans, verhalen) van Willy Lauwens.
Zijn commentaar is genuanceerd, maar formuleert toch in hoofdzaak sterke bezwaren
tegen de ‘mateloze’ schrijftrant van de auteur. ‘Fictieve gesprekken tussen Teilhard
de Chardin en Abbé Breuil en tussen Roger Mauge en Armand Boni’ zijn een
essayistisch-vulgariserende uiteenzetting van de finalistische evolutieleer. Hannelore
en Lampo wisselen nog een briefje over magisch-realisme, vooral i.v.m. ‘De zwanen
van Stonehenge’ en ‘De traditionele kus’. Robin Hannelore stelt acht vragen aan
Gaston Claes en neemt daarmee a.h.w. die controversiële journalist-criticus onder
zijn hoede. ‘De Siamese Tweeling’ is een typisch Depeuter-verhaal: goed en
meeslepend maar naar ons gevoel wat te uitdrukkelijk geëmotioneerd. Weer heel
wat gedichten, waartussen vooral die van Hannelore en Christiaens, hoe verschillend
ook, mij overtuigen. De rubriek ‘De vloer aanvegen’ is dit keer zeer (ge)matig(d).

Varia
Kruispunt-Sumier (nr. 43, sept. 1972)
is een novelle van Vic van Saarloos, met als titel ‘Werkloos’, geschreven in een zeer
persoonlijk emotionele stijl.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

Yang (8ste jrg., nr. 43/44, sept. 1972) is de neerslag van een wedstrijd voor
science-fictionverhalen. Naast de drie bekroonde verhalen (van Bert Brouwers, Carlos
de Vrieze en Manuel van Loggem) volgt een selectie uit de overige inzendingen.
In Septentrion (1ste jrg., nr. 2, okt. 1972) wordt J. Hamelink aan het Franstalig
publiek voorgesteld. M. Buysse bespreekt het onthaal van de reeds vertaalde werken
en vertaalt een gedicht van hem. A. Walrecht voegt daar nog enkele notities aan toe.
Boulevard verspreidt als augustusnummer 1972 een reeks zeefdrukken en re-
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produkties van schilderijen van Marcel Coolsaet. Zij worden kort toegelicht door
Hugo Brutin en poëtisch begeleid door Thierry Deleu.
Mens en Taak, socialistisch tijdschrift voor het geestesleven (15de jrg., nr. 3, 1972),
is gewijd aan ‘Het politieke lied’. A. Bracke geeft een overzicht van ontstaan, belang,
aard en bestudering van het fenomeen, dat zowel volkslied, arbeiderslied als
protestsong omvat. Hij besteedt o.m. aandacht aan de Antwerpse zanger John
Lundström. Verder brengt Bracke ‘Bouwstenen voor een bibliografie van het politieke
lied’ aan. R. Hespel bespreekt enkele liederen van rond de eeuwwisseling.
In Wetenschappelijke Tijdingen (31ste jrg., nr. 3, mei-juni 1972) schrijft P.J.A.
Nuyens over ‘Het belang van de persoon en het werk van Hugo Verriest’. Zijn artikel
is vooral bibliografisch interessant.
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 118de jaargang
nummer 2 februari 1973
René Verbeeck / Gedichten
Quasi in extrema pagina
Tussen nog niet en nooit meer
moet het nu vlug gebeuren
dat ik nog recht kan zetten
wat ik scheefgetrokken heb
door overmoed en het roezige bloed
en dat ik mij bevrijden kan
van de vleselijke lasten
van de vrees voor de schielijke nacht
wanneer de laatste stormen
opsteken in kokende dromen
de kleuren ontploffen
en de zon in den afgrond rolt
opdat amen dan kan zeggen tot zijn Schepper
de man die d'aarde tot zich nemen zal
wiens eeuwigheid ontsproot
uit de buik van de vrouw
en die geloven wil en hoopt
dat hij mag ontslapen in zijn kiem.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

82

Mijn ziel is op het lijf verliefd
Mijn ziel is op het lijf verliefd
zij heeft er alles van ontvangen
zij mag in al zijn kamers wonen
in 't wonder van de warmte binnenin
in 't hart dat haar zo teder dwingt
te paren met de dingen die daarbuiten zijn.
zij kan er wandelen in haar ver verleden
over de vruchtbare weiden van de slaap
feestvieren in het schuimend bloed, 't luidruchtig vlees
waarin de beenderen zo stil hun uur verbeiden.
zij krimpt ineen soms in de vingers van de pijn
die in de zenuw boort en beitelt
verstomt bij 't instorten van de stem
terwijl vanuit de grond een andre dwingend roept
en leert allengs in liefdes lijflijk avontuur
- arm zieltje mijn - wat tijd is en verval
en wat, wat kan zij later daarmee doen?
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Mijn vrouw in het gevecht
Mijn vrouw in het gevecht
tegen mos en roest
ik heb u nodig
om niet door de knieën te gaan
nu de tijd van de dingen
zijn tekens grift in mijn vlees
sta bij wiens lied wil zijn
een fontein recht uit het bloed
dat hij zegenen kan
de vruchtbare kwetsuren van het leven.
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Willy Lauwens / Namiddagje bij paps
‘Paps, je peter werd onthoofd, niet?’
De drie kinderen van paps lachten.
‘Hij heette ook Peter, niet? Laat me zijn foto nogeens zien. Zijn maat werd ook
onthoofd, niet? Hoe is het weer gebeurd? Ze hadden een schip in brand gestoken,
niet?’
‘Hij stond op wacht en de andere ging het geld van de schipperin stelen. Ze is
wakker geworden en hij heeft haar gewurgd. Daarna hebben ze het schip in brand
gestoken.’
‘Hoe is de moord dan uitgekomen’
‘Dat weet ik niet meer.’
‘Was hij groot?’
‘Een meter vijfennegentig. Hij was de sterkste man van uren in de omtrek.’
‘Wat deed hij zoal?’
‘Als ze ergens aan het vechten waren, kwamen ze hem roepen.’
Zij lachten.
‘De twee grootste voorvechters van de gemeente waren, hoe heette hij nog? Berke
van Jef Patat. Het waren twee gebroeders. Berke was niet groot, maar de andere was
een grote, struise mens. En dan nog De Dikke. Jang van de Vette. Dat waren de drie
grootste voorvechters van de gemeente. Ze kwamen mijn grootmoeder wat embêteren.
Aan de ene kant van haar huis hield zij café, aan de andere kant hield zij winkel. “Is
Peter niet thuis?” Mijn grootmoeder: “Nee, hij is niet thuis”. - “Oh, we zullen hem
wel vinden”. Mijn peter kwam thuis. Mijn grootmoeder: “Die mannen van Jef Patat
en Jang van de Vette zijn hier geweest om je een rammeling te geven”. - “Wat? Goed.
Ik zal ze zelf gaan opzoeken.” Weet je wat ze deden? Ja, hem op pinten trakteren.
Met drieën durfden ze er niet aan te komen. In Tisselt was er toen een sluis. Ze waren
er aan het vechten. Ze kwamen mijn peter roepen. Hij sleurde de twee vechters tot
op de blauwe steen. “Vooruit, messen los, of je gaat allebei de vaart in.” Het waren
volslagen mensen. Toen hij zeventien was, loste hij eens helemaal alleen een schuit
sulfaat.’
Paps dacht even na.
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‘Hij moet reuzesterk zijn geweest. Toen zijn kop ander de guillotine werd afgedaan,
spoot zijn bloed vijftien meter ver. Op de soldaten.’
Zij lachten.
‘Waar werd hij onthoofd?’
‘In Duinkerke. Ze werden ginder gepakt. De andere, Kabus, moesten ze op het
schavot dragen. Mijn peter zou wel zijn vrijgekomen. Maar in Frankrijk werden
nogal wat presidenten vermoord. Toen zij in de bak zaten werd er een president
kapotgemaakt. In 1905. Daardoor werd het genadeverzoek verworpen.’
‘Hij was dus je peter, zogezegd?’
Paps antwoordde niet.
‘Hij was de broer van onze grootmoeder, niet?’
‘Een grootoom. Ik was toen drie jaar.’
‘Je hebt me toch eens verteld dat de gendarmen hem kwamen halen.’
‘Hij was deserteur.’
‘Hoe zo?’
‘Hij wilde niet in het leger blijven. Hij ging steeds vluchten.’
‘Dat was weer een mopjas.’
‘De gendarmen van Puurs gaven hun inlichtingen door aan commissaris Verbeque.
En deze kwam zeggen: “Peter, ze komen je halen. Maak dat je weg bent.” - Op een
keer hadden ze hem verrast. De gendarmen renden de trap op, terwijl hij aan de
achterkant van het huis uit het raam sprong. Hij was weg.’
Paps dacht weer na.
‘Hij was een jongen die geen onrecht kon zien. Dat is zijn dood geweest. De
officieren in het leger rammelden naar hartelust met de voeten van de soldaten. Hij
kon het niet meer aanzien en troefde een officier ineen. Zo is het begonnen. Een
slechte kameraad; die andere schippersknecht, he. Deserteur. Dan is hij naar Frankrijk
weggetrokken. De schipperin kon nog een sterke knecht gebruiken. De andere heeft
hem aangestoken. Hoe gaat dat?’
‘Ze hebben hem hier toch niet aangehouden?’
‘Nee. De misdaad werd in Frankrijk gepleegd. Ze dachten dat het schip helemaal
zou opbranden.’
Paps snoot zijn neus. Traag zei hij: ‘Hij moet een reuzesterke mens zijn geweest.
Hij was maar vierentwintig jaar. Mijn grootvader en grootmoeder waren ook struise
mensen. Zij hadden acht kinderen. Zes jongens en twee meisjes.’
‘Leven er nu nog van?’
‘Ze zijn allemaal dood. Oom Lodde was ook sterk. Niet zo sterk als mijn
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peter, maar ook groot. Hij werd in 1916 opgeëist door de Duitsers. Hij wou niet
werken. Ze moesten bomen kappen in de bossen. Een jongen, die door tuberculose
was aangetast, kon niet meer verder en viel neer. Oom Lodde hielp hem recht. Een
Duitse bewaker gaf een teken dat die jongen zelf alleen moest lopen. Hij viel weer
in de sneeuw. Ze sloegen erop met de kolf van hun geweer. Oom Lodde greep de
bewaker vast en sloeg hem halfdood. Hij vocht op leven en dood met drie andere
bewakers. Daarna werd hij in een kelder gesmeten en aan vier pinnen in de vloer
geketend. Zo heeft hij vier weken gelegen. Eten kreeg hij niet. De Duitsers goten
hem wat water in de mond. Ratten hadden gaten in zijn benen gebeten. Je kon er
knikkers in leggen. Heb ik zelf gezien. Later hebben ze hem naar huis gestuurd, maar
een jaar later is hij gestorven. - En onze Jef, een derde broer, ook zo'n sterke duivel.’
‘Die sloeg zijn horloge op de kasseien stuk, niet?’
‘Hij heeft acht jaar moeten dienen. Toen hebben ze hem uit het leger weggejaagd.
Als hij naar huis verlangde, ging hij naar huis, liet alles in de pan. De gendarmen
zijn hem vaak komen halen. Hij zat weer eens, in Mons, in het cachot en brak 's
nachts uit. Hij was al ver. Het was al dag. Hij dacht: met die kleren aan is het toch
geen avance, ze zullen me toch pakken, ik ga terug naar de kazerne. Hij zag een ezel
in de wei staan. Hij trok zijn cachotkleren uit en helemaal in zijn blote reed hij op
de ezel de kazerne binnen.’
De kinderen van paps lachten.
‘Jaja. Oma Mie Lambert heeft twaalf kinderen gehad. Vier zijn jong gestorven.’
‘Zij was dus de moeder van mijn grootmoeder? Onze overgrootouders waren dus
schippers?’
‘Zij voeren toen niet meer. Oma Mie Lambert had een café en een winkel en opa
was kapitein op de Lamberts sleepboten. In de vaart lag een dikke ketting, van sluis
tot sluis. De Lamberts hadden een rad opzij. De ketting liep over het rad, en zo, met
stoomaandrijving, werden de Lamberts voortgestuwd. Zo ging het vroeger. Opa
Lambert heeft twee walvissen naar Brussel gesleept. Daarom hebben ze hem Lambert
genoemd.’
‘En zijn vader?’
‘Was ook schipper. En die zijn vader was een reder. Van den Wijngaerdt. Hij heeft
al zijn bezittingen erdoor gejaagd. Wijven en zuipen. Hij was een belangrijk man in
de streek.’
Paps stond met zijn handen in elkaar tegen de kast geleund na te denken.
‘Maar mijn grootmoeder heeft eens een echt gebeurd voorgevoel gehad, he. Mijn
moeder ook. Opa voer toen op de Maas naar Luik toe. Hij stond aan
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het roer. Oma Mie Lambert kwam aan dek. “Frans”, zei ze, “onze kleine is dood. Ik
heb hem zien sterven in een droom. Hij werd die dag begraven en die en die mensen
woonden de begrafenis bij. Willen we naar huis gaan?” - “Ja, we gaan naar huis. We
moeten het weten.” - Ze legden hun schip aan de wal en reden naar huis. Fonske was
inderdaad dood en al begraven; gestorven aan een kortstondige ziekte. Oma Mie
Lambert kon ook vooruit zeggen welke dokter erbij was geweest. Later heeft ze nog
eens zo'n voorgevoel gehad. Opa voer toen al op de Lamberts. Van Brussel naar de
Rupel. Op en af. Dag en nacht. Ineens, op een voornacht, zei oma Mie Lambert: “Ik
heb het voorgevoel dat mannen met een masker vader hebben aangepakt. Maar hij
is niet dood.” Ze had het pas gezegd of opa kwam binnen. “Mie, ik werd in de dijk
aangepakt door vijf gemaskerde mannen. Ze hebben me teruggejaagd. Geef me mijn
revolver.” - Hij stak zijn wapen op zak en ging terug. Hij moest een uur later afvaren.
Zijn boot lag vijf kilometer verder. Hij was helemaal met bang. “Terug. Je gaat hier
niet door”, zei een van de gemaskerden. Opa Lambert trok zijn revolver en zei: “De
eerste, die een stap verzet, schiet ik omver.” Ze lieten hem door. Het waren mannen
die met netten de vaart afstroopten. - Mijn moeder heeft ook eens zo'n waar geworden
droom gehad. Wis van Lange Fluppe en haar man voeren op het schip Antoine. Ze
hadden een zoontje van een jaar of acht. Hij heette ook Antoine. Mijn moeder kwam
uit haar bed en zei: “Weet je wat ik gedroomd heb? Ik heb de kleine van Wis van
Lange Fluppe zien verdrinken.” Een paar dagen later bereikte hen het bericht dat het
jongetje van Wis van Lange Fluppe was verdronken, overboord gevallen, onder het
schip geschoten en zijn ouders hadden hem niet kunnen redden. Mijn moeder heeft
heel de verdrinking van dat kind in haar droom zien gebeuren.’
‘Maar wat gebeurde er met de kettinghorloge van oom Jef, paps.’
‘Wel, hij was zat, he. Hij kwam thuis en vroeg geld, maar kreeg geen rode duit.
Hij ging terug naar buiten, zwaaide met zijn horloge als met een lasso en sloeg ze
op de straatstenen stuk; zo kwaad was hij. Ik was toen misschien acht jaar. Ik liep
naar huis en riep: “Moe, oom Jef is zijn horloge aan het kapotslaan.” Er waren toen
tien cafés in die straat.’
Hij begon te tellen.
‘Ja, achttien huizen en tien cafés. Nu zijn er nog drie cafés.’
Paps geeuwde.
‘En hoeveel medailles heb je gekregen?’
‘Vier, denk ik. Ze liggen boven.’
‘Ga ze eens halen, paps.’
‘Maar, Vera. Ik weet ze niet meer liggen. Wie draagt er nu nog zulke
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medailles? De eerste, dat was, wanneer was het nog weer? De naam kan ik niet meer
zeggen. Ik was misschien achttien jaar. We waren allemaal aan het zwemmen in de
vaart. Ineens was het jongetje weg. We hadden hem op de stenen trap in de dijk zien
zitten. “Waar is die kleine?” Niemand vond hem. Ik begon te duiken en haalde hem
vanonder de trap. Daar stak hij. Wie was het nog weer? Het zoontje van De Likker
niet, die is later verdronken, dat weet ik nog. Enfin, het jongetje was niet dood. - En
mijn tweede medaille... ik keerde langs de vaart terug van een kermis. Het was al
nacht. Ineens hoorde ik iemand in het water spartelen en om hulp schreeuwen. Ik
dook met al mijn kleren in de vaart en had hem dadelijk vast. Ik kon er niet mee weg.
Voor mij was er de kademuur. Naar de overkant, zo ver geraakte ik niet met hem.
Ik begon te roepen. Gelukkig lag er een schip. De schipper heeft er ons uit gehaald.
De drenkeling was De Zoete.’
‘Speelt hij niet met de duiven?’
‘Nee, zijn broer. Hij is ook al lang dood. Doodgebombardeerd in Duitsland.’
‘Hoe was hij in het water gesukkeld?’
‘Op de blauwe steen lopen. Laat. Hij kon verdomd niet zwemmen, de stomkop.
En daarna, thuis, kreeg ik nog bijna een pak slaag van mijn vader. Hij was razend,
omdat ik ook mijn schoenen was kwijtgeraakt.En dan nog een jongen. Medard, de zoon van de veldwachter. We hielden een
wedstrijd in het verst over de vaart duiken. Ik dook het eerst en zwom onder water
tot aan de andere kade. Ik zwom rustig terug. Dan dook Medard. Hij kwam niet meer
boven. Ik stond op de blauwe steen te kijken tussen een troep jonge kerels en kinderen.
Er lag een schip. De schipper stond ook te kijken. Ik zag luchtbellen tegen de muur.
Ik dacht: hij steekt onder de kade. Ik sprong boef in het water en had hem vast. Hij
stak onder een balk van de kademuur. Ik kon hem er niet van onder krijgen. Ik moest
drie keren duiken om hem boven te halen. De schipper stond gereed in zijn
achterbootje. Het was al rood wat je zag. Die jongen lag helemaal vol bloed van de
mosseltjes. Dat is zo scherp als glas. De schipper paste de kunstmatige ademhaling
toe, Medard begon water uit te braken en kwam erdoor.
Dan later, ik was toen reeds getrouwd; ik kwam uit mijn bed om te gaan werken
en ging in de tuin plassen. Het had geijzeld. Er lag een schip. Ik hoorde een slag, net
of iemand in de vaart sloeg. Ik rende er naar toe, zag een fiets liggen. Een meisje
was met haar broertje achteraan op haar fiets tegen een meertouw gereden. Ik liet
me naar beneden de dijk glijden, trok mijn broek uit, liet me tot aan mijn borst in het
water zakken en zo - met

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

89
mijn broek - heb ik beide drenkelingen voorzichtig naar de kant getrokken.
Acht jaar later lag ik met een werkongeval in het ziekenhuis. Jullie waren toen
nog kinderen. Ik zat in een rolstoel. Iemand tikte me op de schouder. Een witte non.
Ze vertelde me wie ze was. Ik herkende haar niet meer. “Jij hebt me eens uit de vaart
gehaald, he? Jij hebt me het leven gered.” Ik was het waarachtig vergeten. Iedere
dag kwam ze me opbeuren. Haar broertje was gesneuveld in 1940. Al die nonnen
van het ziekenhuis kwamen me bezoeken en baden voor mijn genezing. Frieda heette
ze, geloof ik. Het is ook al zo lang geleden. Haar nonnennaam ben ik vergeten. - Als
ik nu iemand in het water zou zien vallen, zou ik er waarschijnlijk niet meer achter
springen. Het is het gevaarlijkste wat er bestaat. Zo heb ik eens twee broers zien
verdrinken. In 1917. De derde broer, die zijn twee broers wou redden, heeft men nog
levend uit het water kunnen halen.’
‘Waar is de brief van de priester, die je peter in zijn laatste ogenblikken heeft
bijgestaan?’
Paps zette zijn bril op en nam de doos met honderden, drie generaties doodsprentjes
van overleden familieleden, vrienden, kennissen en buren uit de kast. Hij gaf Vera
de brief.
Vera las hardop voor, vertalend uit het Frans:
‘Ik heb zo juist de schone en goede brief gelezen, die u in naam van heel de familie
hebt geadresseerd aan uw ongelukkige broeder Peter, gevangen gehouden à la maison
d'arrêt de Dunkerque. Hij heeft mij gevraagd uw brief te beantwoorden. Ik doe het
graag om u te zeggen hoe diep hij erdoor werd ontroerd. Hij weende hete tranen en
het spijt hem erg u zoveel verdriet te hebben aangedaan. Als hij zijn schuld met zijn
hoofd moet betalen, à la justice, wil hij christelijk sterven. Er is nog niets beslist. Hij
heeft gebiecht en vraagt God en de mensen vergiffenis, en is vervuld van oprechte
gevoelens van berouw. Hij herinnert zich de goede opvoeding, die hij in de schoot
van zijn familie heeft gekregen. Hij is een arme verdwaalde, die zich heeft laten
meeslepen en betreurt het nu, maar te laat, dat hij niet meer gebruik heeft gemaakt
van de goede voorbeelden, die hij steeds onder ogen heeft gehad. Ik ontmoet hem
vaak en bereid hem voor tot de dood. Het is een zeer pijnlijke taak voor mijn
priesterhart, maar ik beloof u dat ik hem zal steunen tot zijn laatste ogenblik. Als hij
moet sterven om te boeten voor zijn misdaad, hebt u toch nog de troost te weten dat
hij christelijk is gestorven. U moogt op mijn toewijding rekenen voor de redding van
deze arme ziel. L'Abbé V. Destailleur, aumônier de la maison d'arrêt. Dunkerque,
Nord, France.’
Paps legde de brief terug in de doos bij de doodsprentjes.
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‘Zijn laatste woorden waren: “Voor mijn moeder is het erger”.’
Paps, de leeuw, ging zitten. Hij sukkelde naar de zeventig. Mams was al jaren
dood. Hij was een zeer eenzaam man, alleen in zijn woning. Hij was bang om te
sterven. Naast hem woonde een weduwe. Zij hadden afgesproken op de muur te
kloppen in geval van nood.
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Johan Nowé / Literatuur om in te wonen
Een vergeten tijdgenoot, Hans Henny Jahnn
Bijna twaalf jaar geleden, om precies te zijn in juni 1961, wijdde Carlos Tindemans
in ‘Dietsche Warande en Belfort’ een bespreking aan het oeuvre van de Hamburgse
auteur Hans Henny Jahnn (1894-1959), die hij toen reeds een plaats toekende ‘onder
de grote schrijvers van de twintigste eeuw, niet alleen van de Duitse, maar van de
wereldliteratuur’. Vele navolgers heeft de recensent in het Nederlandse taalgebied
niet gekend, maar ook de Duitse literaire critici en wetenschapslui hadden tot voor
kort weinig interesse voor deze toch wel belangrijke auteur. De laatste jaren
verschenen over Jahn enkele dissertaties, maar gelezen worden zijn toneelwerken
en romans even weinig als vroeger.
Verklaringen voor die opvallende miskenning zijn er genoeg aan te halen. De
tijdgenoten van Jahnn waren vooral geschokt door de vele brutale scènes en de
onverhulde uitstalling van allerhande seksuele aberraties, evenals door Jahnns
onbarmhartige charges tegen het christendom en door zijn prediking van een nieuw
heidens ideaal. Tegenwoordig zal misschien op de eerste plaats de grote omvang van
zijn werken afschrikken, de eindeloze woordenvloed in een prachtige maar nogal
overladen stijl. Jahnns toon is steeds plechtig, emfatisch en zonder een spoor van
humor of relativering. Daarenboven lijkt het verhaal soms vergezocht en
onwaarschijnlijk, terwijl de thematiek steeds zwaar op de hand en overtrokken
aandoet.
Maar Hans Henny Jahnn was ook een volbloed kunstenaar en het verdient alle
aanbeveling zich door bovengenoemde obstakels heen te werken. De aandachtige
lezer ontdekt immers bij Jahnn een streng gestructureerd, voortreffelijk uitgerust en
omvattend literair universum, in het leven geroepen door de kracht van het poëtisch
woord. En langzamerhand wordt het hem ook duidelijk dat in die unieke wereld van
Jahnns oeuvre ook die elementen een functionele plaats kregen, die op het eerste
gezicht steen des aanstoots leken te zijn.
Het eerste decennium van onze eeuw was in Duitsland een periode van grote
geestelijke bewogenheid. Het vroege expressionisme gooide zich met ontembare
woede op de kolos van een eeuwenoude westerse beschaving, en poogde die met
literair bazuingeschetter te laten instorten. Het excessieve
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karakter van de jonge Jahnn maakte hem voor dit extreem, gevoelsovertrokken
idealisme haast voorbestemd. Tijdens zijn middelbare-schoolopleiding werd hij
fanatisch aanhanger van de christelijke boodschap en ontvluchtte hij het ouderlijk
huis om zijn evangelisch ideaal ver van de zondige wereld te realiseren. Na de
mislukking van die onderneming werd hij voor zijn hele verdere leven de hevigste
tegenstander van elke vorm van christendom. Om niet te worden gemobiliseerd
verliet Jahnn tijdens de eerste wereldoorlog Duitsland en bracht met zijn vriend
Harms vier jaar in Noorwegen door, vaak in zeer moeilijke financiële en fysische
omstandigheden. De vriendschap met Harms maakte op Jahnn de diepste indruk en
drukte een stempel op heel zijn verdere leven. Ook werd sinds die jaren Noorwegen
het landschap van zijn geestelijke ontwikkeling en zijn creatieve produktie. Na de
oorlog stichtte hij in Duitsland de ‘Glaubensgemeinde Ugrino’, een onderneming
die gelijkenis vertoonde met Van Eedens ‘Walden’. Ugrino beoogde niets minder
dan ‘de eeuwige waarden van de kunst en de ethiek tot dragende normen van de
mensheid te maken’. Daartoe moesten op een eigen terrein cultusgebouwen
opgetrokken worden in de stijl van de Egyptische piramiden of de vroeg-gotische
kerken. In die heilige tempels zouden beelden van absolute schoonheid geplaatst en
klassieke orgelmuziek gespeeld worden. Jahnn ontwierp bouwplannen, tekende
ontwerpen voor orgels en schreef zijn eerste drama's, die het ethisch ideaal van de
‘Glaubensgemeinde’ moesten uitdragen. Ugrino moest na enkele jaren wegens
financiële en persoonlijke moeilijkheden opgedoekt worden, de hele onderneming
tekende echter Jahnns persoonlijkheid ten voeten uit: een buitensporige verbeelding,
een onverwoestbare werkkracht, een ongewoon veelzijdige begaafdheid, een
onvermurwbare wil om ook de meest fantastische plannen in realiteit om te zetten,
een gloedvol, edel idealisme, gepaard aan een totaal gebrek aan realiteitszin. Later
werd Jahnn nog een orgeldeskundige en -bouwer van Europees formaat,
paardenfokker, die met hormonen experimenteerde, uitgever van orgelpartituren van
Sweelinck en Buxtehude en fanatisch lid van de anti-atoombeweging.
Vanzelfsprekend vertoont ook en vooral Jahnns literaire produktie de neerslag van
zijn eigenzinnige persoonlijkheid en levenswijze. Haast elke bladzijde bij Jahnn is
autobiografisch getint. Vele anekdotes die hij zelf beleefde, komen bij herhaling in
zijn werken terug. Hoofd- en nevenfiguren denken en spreken als Jahnn zelf en zowel
de vele ideeën en beschouwingen als de hoofdthematiek gaan rechtstreeks terug op
problemen en wensdromen uit Jahnns eigen leven.
Het grootste deel van zijn dramatisch oeuvre schreef Jahnn tijdens zijn jeugd. In
1919 werd zijn eerste toneelwerk ‘Pastor Ephraim Magnus’ ge-
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publiceerd en het jaar daarop met de Kleistprijs bekroond. Daarop brak een reusachtige
rel los, en praktisch de hele verdere produktie van Jahnn werd van dan af steeds
begeleid door de hartstochtelijke verdediging van enkele getrouwen en stormen van
protest van de meeste critici. Tot een kassucces bracht geen enkel werk van Jahnn
het, vele bleven zelfs onopgevoerd. De hoofdfiguren van Jahnns drama's zijn steeds
jonge mensen die de enige inhoud die de moeite van het leven loont, de liefde, totaal
willen beleven. Jahnn projecteert zijn levensideaal in de totale eenwording van twee
wezens als symbool van de volmaaktheid. Daarbij kiest hij echter bij voorkeur zulke
relaties die door de maatschappij niet kunnen getolereerd worden - incest of homofilie
-, om aan te tonen dat een zinvol leven in deze wereld onmogelijk is.
Om deze these te bewijzen schuwt Jahnn een onwaarschijnlijke plot niet. In ‘Pastor
Ephraim Magnus’ zoeken de drie kinderen van een pastor naar een zin in hun leven.
De oudste, Jakob, zoekt de absolute liefde bij de vrouw, maar wordt ontgoocheld.
Hij probeert het mysterie van de mens te doorgronden door gruwelijke moorden en
lijkschennissen, komt zo in botsing met de maatschappij en wordt terechtgesteld.
Ephraim zoekt als geestelijke de weg naar God in een volkomen imitatie van Christus'
lijdensweg. Hij laat zich door zijn zuster castreren en kruisigen, maar Gods antwoord
blijft uit. De enige oplossing ligt in een duurzaam graf, waarin de mens zowel aan
de wereld als aan de gevreesde ontbinding ontsnapt. Het hoogtepunt uit Jahnns eerste
periode was zijn adaptatie van de antieke Medea-stof, waarbij Jahnn op oudere sagen
teruggreep dan die welke de antieke dramaturgen gebruikten. Ook verbindt hij in dit
in 1925 verschenen drama met het mythisch thema de moderne problematiek van
het racisme, door Medea als negerin voor te stellen. Medea is de volmaakte minnares,
haar twee jonge zonen vinden elkaar in een heilige liefde, maar allen worden
verpletterd in de confrontatie met de verdorven en hypocriete maatschappij van Jason
en Kreon. Medea ziet zich gedwongen, om de liefde gaaf te houden, haar twee zonen
te doden en de hele mensenwereld in een apocalyptisch visioen te laten ondergaan
in een eeuwige nacht. Hier lukte het Jahnn voor het eerst zijn wereldvisie en zijn
utopisch geloof ook scenisch te realiseren. Daarbij vindt hij ook hier zijn eigen
taalvermogen: een gebalde, hymnisch-rituele expressie, sterk ritmisch, plechtig en
magisch bezwerend.
Het is inderdaad opvallend dat de eerste drama's van Jahnn weliswaar een veelheid
van expressionistische motieven en themata vertonen, terwijl de taal er zeer
conventioneel en gewoon is. Het zijn inderdaad overwegend praatstukken waarin
overvloedig gedialogeerd en nog meer gemonologeerd
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wordt. Vooral in de zwakkere werken zoals ‘Ein Arzt, sein Weib, sein Sohn’ of ‘Hans
Heinrich’ krijgt het thema enkel een verbale uitdrukking. Jonge mensen vooral, in
wie men zonder moeite Jahnn zelf en zijn medestudenten herkent, discussiëren
eindeloos dezelfde onderwerpen: de slechtheid van de wereld en de onbereikbaarheid
van hun dromen. Toch ligt reeds in die woordenvloed een typisch kenmerk van Jahnn.
De oude predikant in ‘Pastor Ephraim’ roept ergens uit: ‘Ich brauche Worte, ich habe
Worte not. Ich will sie gegen Leben wechseln...’. Zo is ook de dichter Jahnn. Tegen
de overmacht van de realiteit kan hij enkel woorden zetten, woorden die een magische
opdracht hebben, die in staat moeten zijn een andere, betere wereld op kunstmatige
wijze te scheppen. Daartoe moet het individuele woord echter uit de alledaagse taal
geïsoleerd en met nieuwe kracht geladen worden tot een archaïsche, verheven en
rituele taal. Maar ook het magische woord behoudt zijn kracht slechts zolang de
dichter het hanteert, de verbale werkelijkheid existeert slechts zolang de taal
weerklinkt. Zo moet de dichter steeds verder spreken, woord op woord stapelen en
het gedicht tot in het oneindige proberen uit te deinen. Hoogdravende taal en eindeloze
woordenstroom, twee eigenschappen die vaak bij Jahn irriteren, blijken de
voorwaarden voor een literair universum te zijn.
Voordat het Jahnn echter lukte een zuivere taalwereld op te bouwen, diende nog
een lange weg te worden afgelegd. Voorlopig zocht hij de bezwerende kracht nog
niet in het woord zelf maar in mensen en dingen. Met een bezweringsformule roept
hij de machtigen aan door het eenvoudige noemen van hun naam: Leonardo da Vinci,
Christopher Marlowe en vooral Georg Büchner. Of Jahn ontleent aan hen de woorden
die hij zelf nog niet beheerst. Zo citeert één van zijn personages het bekende
antisprookje van Büchner uit ‘Woyzeck’, waarna de dichter zelf kan zwijgen. Een
bezwerende verbeelding van zijn ideaal vindt Jahnn ook in het idyllische, visionaire
landschap, dat een leven ver van de beschaving en in de nabijheid van dieren, bergen
en wolken mogelijk maakt. Dat is het geval in het merkwaardige toneelstuk ‘Armut,
Reichtum, Mensch und Tier’ (voltooid 1933). Het drama is naar expressionistisch
patroon episch opgebouwd met twaalf beelden of ‘Stationen’ en vertelt de
geschiedenis van de Noorse boer Manao Vinje. Deze leeft in een grote eenzaamheid
in de bergen, in vertrouwelijke omgang met zijn merrie. Hij verlooft zich met een
arm meisje, Sofia, maar de rijke boerin Anna brengt deze in opspraak en dwingt
Manao tot een huwelijk. Dit wordt voor hem één lange lijdensweg, tot hij de waarheid
over Sofia ontdekt, Anna verstoot en met zijn uitgeteerde geliefde een nog grotere
eenzaamheid opzoekt. De taal van het stuk is, in tegenstelling met de vorige drama's,
zeer sober maar daardoor des te treffender. Inte-
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ressant is echter vooral het idyllische, sprookjesachtige milieu, waarin plaats is voor
trollen, goede geesten en dieren, die zeer dicht bij de mensen van goede wil staan.
De natuur werd nog niet door de beschaving verwoest en verarmd, de mens neemt
er een bescheiden maar zinvolle plaats in. Het visioen of de utopie van een betere
wereld is hier des te overtuigender, daar deze ‘tweede werkelijkheid’ duidelijk als
literaire topos voor een ‘locus amoenus’ herkenbaar is. De dichter schijnt zich bewust
van het feit dat de enig bewoonbare wereld in het rijk van de kunst bestaat.
In andere werken lijkt Jahnn echter te geloven dat zijn kluizenaarsvisioen, als
oplossing voor het onleefbare leven, ook in de empirische wereld kan verwerkelijkt
worden. Dan wordt de enscenering realistisch, de toon moraliserend en de fictieve
beeldcomplexen, die een handleiding voor reëel engagement willen zijn, doen naïef
en onwaarachtig aan. Aan dat misverstand lijdt heel duidelijk een vroeg romanontwerp
‘Ugrino und Ingrabanien’, dat Jahnn omstreeks 1924 neerschreef maar dat nooit
voltooid werd (postuum gepubliceerd in 1968). Het fragment verhaalt hoe het
hoofdpersonage de boze wereld ontvlucht en het verloren paradijs terugvindt: een
kunstenaarskolonie op een verlaten eiland, die zich onledig houdt met architectuur,
orgelmuziek en beeldhouwen. Jongens en meisjes, mannen en knapen beleven er
met de heftigste gevoelens de ideale, onbeperkte liefde. De hele enscenering herinnert
aan de ‘heilige hallen’ in Mozarts ‘Zauberflöte’, alleen mist men bij Jahnn de
bekoorlijke sprookjesatmosfeer totaal. Het visioen wil als aardse realiteit opgevat
worden en het is niet moeilijk in de roman een blauwdruk of rapport van Jahnns
gelijktijdig en gelijknamig project voor een ‘Glaubensgemeinde’ te vinden. Een
dergelijke verwarring van kunst en werkelijkheid miskent echter het ware, autonome
wezen van de kunst en kan slechts tot mystificatie leiden.
Interessant in ‘Ugrino und Ingrabanien’ is - naast het feit dat we hier reeds alle
motieven van Jahnns later oeuvre aantreffen - vooral ook de thematisering van de
vertelsituatie. De ik-verteller blijkt immers de architect en bouwmeester van de
eilandidylle te zijn geweest, hij zelf heeft echter alles vergeten. Nu moet hij door
dialoog en vooral zelfgesprek het verleden stuksgewijs aan de vergetelheid ontrukken
en het verloren paradijs weer opbouwen. Deze verbale activiteit betekent in feite de
oerpoëtische houding tegenover de wereld, het nieuw-scheppen van een geestelijke
werkelijkheid door de taal. Uiteindelijk slaagt het ik-personage niet in zijn opzet. In
het laatste hoofdstuk dat Jahnn schreef blijkt hij eenzaam en ongelukkig tussen de
volmaakte maar ietwat zelfgenoegzame eilandbewoners achter te blijven. Daar het
slot van de roman ontbreekt, is het niet duidelijk of deze mislukking te wijten is aan
het karakter van de hoofdfiguur of aan de prin-
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cipiële onmogelijkheid van de naïef voorgestelde ‘andere werkelijkheid’. In elk geval
ontbreekt bij Jahnn, zoals ook bij Kafka, het slot van een verhaal zo vaak, dat het
fragmentarische hier een structuurprincipe schijnt te worden dat men in het
wereldbeeld van de auteur moet incalculeren. Van de roman ‘Perrudja’ werd het
tweede deel nooit uitgeschreven en ook van Jahnns belangrijkste werk, de trilogie
‘Fluss ohne Ufer’ kon de epiloog slechts postuum als brokstuk verschijnen.
Beide laatstgenoemde romans bevestigden overigens voorgoed de faam en het
talent van Hans Henny Jahnn. ‘Perrudja’ verscheen in 1929 en is het enige werk
waarin Jahnn zich consequent en met een ogenblikkelijk meesterschap bij de
expressionistische taal- en stijlmode aansloot. Naar futuristisch voorschrift rekent
Jahnn af met de traditionele, logische spraakkunst. Parataxen, ellipsen,
één-woordzinnen en andere grammaticale anomalieën verdringen de gewone
zinsbouw. Archaïsche woorden, neologismen en onmogelijke woordslangen moeten
de lezer schokken maar tevens een herovering van de primitieve, magische kracht
van het woord bewerken. Hier is een taalkunstenaar aan het werk, die uit louter
genoegen aan het verbale spel in vele lyrische uitweidingen puur ritmisch-muzikale
poëzie schept, die hier en daar zelfs in notenschrift overgaat.
De intrige van de roman is verward en buitenissig. De ‘eerder zwakke dan sterke
held’ Perrudja is een jonge man, die in een Noorse eenzaamheid van bergen en
wouden leeft met enkel het gezelschap van zijn boeken, zijn paard en zijn rijke
verbeelding. In zijn woning, een fantastische burcht met koepels en granieten muren
viert hij zijn fantasie bot in oosterse orgieën. Hij wordt verliefd op een prachtige
vrouw, Signe, wint haar na een heroïschprimitief duel met haar medeminnaar, doch
verliest haar door een leugen reeds in de eerste huwelijksnacht. Geslagen en
ontgoocheld kan Perrudja zich nog slechts in het leven houden dank zij de nooit
aflatende toewijding van zijn dienaar Hein. Deze gezonde, pallieterachtige
Naturbursche verloor zijn hart aan de zwakke maar in-goede Perrudja en werd voor
altijd zijn slaaf, beschermer en bloedsbroeder. - Nu neemt het verhaal een andere
wending. Een vereniging die tot doel heeft de verdorven mensheid door een betere
te vervangen selecteert jonge mensen, die door hun gezonde zaad een beter ras moeten
verwekken. De leiders van deze ‘geheimbond’ doen nu een beroep op Perrudja, die
zonder het te weten de rijkste man ter wereld blijkt te zijn, om de totale oorlog, die
het duizendjarig rijk moet mogelijk maken, te financieren. Blijkbaar wilde Jahnn
hier een praktische handleiding voor een wereldrevolutie ontwerpen, die
onwaarschijnlijk, naïef en zelfs bedenkelijk is: wanneer enkele jaren na het verschijnen
van de roman in Duitsland het nationaalsocialisme aan de macht
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komt, lijken ideologie en verwezenlijkingen vaak angstaanjagend goed op bepaalde
theorieën uit Perrudja. Het verwondert dan ook niet dat Jahnn, die zelf zozeer onder
het Hitlerregime te lijden had, het tweede deel van zijn roman nooit voltooide. Het
onderscheid tussen visionaire literatuur en politiek engagement moet hem op dat
ogenblik duidelijk zijn geworden.
Door het mislukte en inhoudelijk ongenietbare slot verliest Jahnns roman echter
geenszins zijn literaire kwaliteiten. Taal en beeldend vermogen blijven ook in de
gewraakte passages bijzonder sterk. Vooral echter zijn de intrige en de oppervlakkige
handeling in ‘Perrudja’ niet het voornaamste. De romanstructuur wordt er niet door
bepaald maar berust eerder op het muzikaal leidmotiefprincipe. Bepaalde woorden,
beelden, uitdrukkingen en situaties keren steeds terug - bijv. het motief van de ‘gelbe
Blume’ - en worden vaak aanleiding tot variërende uitweidingen. Belangrijk zijn de
zuiver verbale associatieketens, de ‘canones’ van edelstenen, Perzische koningen,
marmeladesoorten, soepgerechten, namen van firma's en hun illustere
vertegenwoordigers en zo meer. In deze vaak bladzijden lange opsommingen, die
als innerlijke monoloog, gedachtenflarden van romanpersonages voorgesteld worden,
evenaart Jahnn ongetwijfeld ‘Ulysses’ van James Joyce, waarschijnlijk zonder de
roman te kennen. Andere uitweidingen groeien uit tot autonome verhalen, die vaak
tot het mooiste behoren van wat Jahnn ooit creëerde. Sommige verhalen zijn
psychologische schetsen zoals de geschiedenis van Pete, de bijzonder aantrekkelijke
homofiele partner van een Engelse lord. Andere zijn sagen, sprookjes of idylles zoals
de liefdesgeschiedenis van Ragna en Nils, of het trieste verhaal van de
onafscheidelijke tweelingbroers. Of het gaat om historische anekdotes als de verhalen
over Dareios en de Sassanidische vorsten. Als een dergelijk losstaand verhaal kan
men ook de lotgevallen van Signe beschouwen nadat ze Perrudja verliet. De laatste
hoofdstukken van het boek zijn volledig aan haar gewijd en de roman sluit, net als
‘Ulysses’, met een lange innerlijke monoloog van de vrouwelijke hoofdfiguur.
Vele van die ingelaste verhalen ontspruiten aan de lectuur en de verbeelding van
het hoofdpersonage. Ze zijn de incarnaties van zijn dromen, schrikbeelden of wensen.
Tegenover Signe openbaart Perrudja zijn innerlijke gesteldheid door verzonnen
verhalen. De geestdrift en dadendrang van een schaar jongeren bezweert hij door het
voorlezen uit een dichter, die Jahnn zelf in ‘Pastor Ephraim’ blijkt te zijn. Voor
Perrudja is het leven literatuur geworden, hij is de mythische dichter die de taal
magisch hanteert om er een eigen, betere wereld mee op te bouwen. In zijn
kunstscheppende fantasie is hij daadwerkelijk de koning, de rijkste man en heerser
over de wereld. Voor wie als Hein of Signe in Perrudja's woord gelooft, ontstaat een
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‘tweede werkelijkheid’, een voor de mens bewoonbare kosmos. Machteloos en zwak
wordt Perrudja slechts wanneer hij zijn visioenen in de ongelovige, empirische
werkelijkheid poogt te realiseren. Tegen de dreigende hongerdood van hemzelf en
zijn dieren helpen geen verhalen meer. Anders dan de antieke, religieuze mythe geldt
het woord van de dichter slechts binnenin het poëtische universum. In ‘Perrudja’
betekende die ontdekking nog het mislukken van de roman zelf, in Jahnns hoofdwerk
‘Fluss ohne Ufer’ wordt precies deze antinomie van kunst en werkelijkheid tot thema.
Daardoor lukte het Jahnn ook de onmacht, het debâcle van de dichter een epische
gestalte te geven.
‘Fluss ohne Ufer’, Jahnns omvangrijke romantrilogie, ontstond hoofdzakelijk
tijdens de tweede wereldoorlog, die Jahnn als balling op een Deens eiland doorbracht.
De stof is een compendium van Jahnns hele weten en levenservaring. Veel anekdotes,
landschaps- en milieubeschrijvingen zijn autobiografisch en gaan terug op Jahnns
jeugd en de jaren doorgebracht in Noorwegen. Verscheidene passages kwamen
trouwens reeds in ‘Perrudja’ voor. De trilogie omvat een uitvoerige immanente of
essayistisch voorgebrachte poetica, en deelt ons ook Jahnns opvattingen mee over
muziek, architectuur en plastische kunsten. Elders mediteert hij over de grote vragen
van leven, liefde en dood, over de existentiële situatie van de mens en diens plaats
in de grote scheppingsharmonie. Voor Jahnn is het principe van de kosmos een
uitgebalanceerd evenwicht. Alle schepselen - mensen, dieren en planten maar ook
de geesten en de doden - hebben hun eigen plaats en de oerwet, die alles in stand
houdt en regeert, doortrekt als gezang het universum. In een nieuwe grandioze variante
op de ‘locus amoenus-topos’ ontwerpt Jahnn in zijn Urrlandvisioen een beeld van
deze ideale scheppingstoestand. Doch voor de enkeling betekent deze inrichting een
onontkoombaar noodlot. Want de natuur heeft enkel oog voor het behoud van het
evenwicht en slaat geen acht op smart en leed van het individu. Deze kan enkel zijn
‘privaat veto’ tegen de wreedheid van de wereld stellen en een beroep doen op het
menselijk medelijden en de liefde. Uiteindelijk is echter elk protest vergeefs omdat
het noodlot identiek is met de dood, die niet de eeuwige kringloop van de natuur
maar wel het individuele bewustzijn annihileert.
Die veelheid van ideeën en kennis heeft Jahnn op meesterlijke wijze in een intrige
geïntegreerd, die een originele, kunstig geconstrueerde variante is van Jahnns
lievelingssujet, de onbeperkte liefde en het ideaal van de volkomen eenheid tussen
twee mannen. In het eerste deel van de trilogie, de korte roman ‘Das Holzschiff’,
wordt de voorgeschiedenis en de beslissende jeugdbelevenis van het hoofdpersonage,
Gustav Anias Horn, verhaald. Op een geheimzinnige scheepsreis met onbekende
lading en bestemming verliest
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deze zijn verloofde, die waarschijnlijk vermoord werd. In zijn pogingen om haar lijk
of enig ander spoor van haar te vinden veroorzaakt Gustav de ondergang van het
schip. Thematisch bevat ‘Das Holzschiff’ reeds de ganse thematiek van de trilogie.
In het centrale trilogiegedeelte, de ‘Niederschrift des Gustav Anias Horn’ is de
hoofdfiguur een mens die door het lot een outcast geworden is en die vertwijfeld
vecht tegen de dreigende schipbreuk van zijn leven. Naar de vorm is de ‘Niederschrift’
een mengsel van dagboek en mémoires. De verteltijd bestrijkt Horns laatste levensjaar,
ongeveer dertig jaar na de moord op zijn verloofde. In zijn aantekeningen kijkt Anias
terug op wat voorbij is en noteert ook de indrukken en ervaringen tijdens en naast
het schrijven. De ‘Niederschrift’, zowel naar omvang als naar substantie de hoofdbrok
van de trilogie, herinnert op meer dan één punt aan dat ander literair monument: ‘A
la Recherche du Temps Perdu’ van Marcel Proust. Ook hier een doorlopend ik-bericht,
dat verleden en tegenwoordige tijd dooreenmengt volgens een muzikaal
structuurpatroon, en een musicus als hoofdfiguur, die in de afzondering het eigenlijke
leven in zijn eigen verleden probeert terug te vinden.
Voor Horn is dit verleden de vriendschap en het samenleven met Alfred Tutein,
de moordenaar van zijn verloofde. Doordat Anias hem zijn daad vergaf, wat tegen
alle burgerlijke moraal en conventie inging, werden beiden samengevoerd in een
exclusieve vriendschap buiten en tegen de menselijke maatschappij en de natuur
überhaupt. Horns dagboek is terzelfder tijd verslag, rechtvaardiging en bekentenis
van een levenswijze die zo ver van de norm afweek dat ze tot een ‘neue Variante der
Natur’ werd. Inderdaad hebben Tutein en hijzelf door een klinisch ingrijpen hun
bloed door elkaar gemengd zodat ze ware bloedsbroeders werden en een fysische
zowel als geestelijke eenheid bereikten, die de natuur niet kent noch toestaat.
Op het ogenblik dat Anias echter het verhaal van dit gelukkig samenleven
protocolleert, vertoeft Tutein niet meer onder de levenden. Hij stierf enkele jaren
voordien en Anias bewaart van hem nog slechts zijn door hemzelf gebalsemd lichaam
en de herinnering, die hij met een steeds toenemende inspanning aan de vergetelheid
moet ontrukken. Het verhaal van zijn leven met Tutein, het ideaal en de enige
mogelijke vorm van leven wordt voor Anias een mythe, een realiteit die slechts in
de vele woorden van de ‘Niederschrift’ bestaat of in de muzikale transpositie daarvan
in zijn aan Tutein gewijde symfonie. Enkel in die poëtische produkten van zijn geest
kan Anias nog wonen, enkel in die kunstwerkelijkheid kon trouwens het ideaal van
een leven vol liefde en geluk gerealiseerd worden.
Dat ondervindt Anias zeer duidelijk wanneer hij, ouder wordend, probeert zijn
Tuteindroom nogmaals in de werkelijkheid om te zetten. Van deze
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poging bericht de verteller in het tweede gedeelte van zijn ‘Niederschrift’, dat niet
meer mémoires maar een echt dagboek, een verslag van de dagelijkse gebeurtenissen
tijdens het schrijven is. Nadat Anias ook Tuteins dood verhaald heeft voelt hij zich
totaal verlaten en wil daarom met zijn dienaar Ajax het avontuur van de vriendschap
nog eens overdoen. Echter gelden in de realiteit andere wetten dan in de mythe. Ajax
denkt vooral aan lijfelijke homofilie zonder diepere symboliek en aan zijn eigen
profijt: hij gebruikt Horns vertrouwelijkheid voor chantage. Anias zelf lijdt niet enkel
onder de ontrouw van Ajax, die niet een tweede Tutein blijkt te zijn maar diens
antipode. Veel meer nog voelt hij zijn eigen aftakeling. Zijn muzikaal kunnen, zijn
geestesleven en zijn lichamelijke gezondheid worden aangetast. Hij vergeet zijn
verleden, verloochent Tutein en is op het einde van de roman, wanneer hij het
slachtoffer van Ajax' roofmoord wordt, nog slechts een psychisch en fysisch wrak.
Zoals Anias, naar eigen bekentenis, de dood van Tutein niet in muziek kon omzetten,
niet tot poëzie kon transformeren, zo is het ook onmogelijk een kunstvisioen, een
poëtische ‘tweede werkelijkheid’ in de empirische wereld te verwezenlijken.
Anders als bij ‘Perrudja’ betekent echter het falen van het hoofdpersonage niet de
mislukking van de roman. Immers was voor de auteur Jahnn ook het tweede deel
van de ‘Niederschrift’ nog een poëma, het transponeren van de Tuteinmythe in de
empirische wereld is zelf een verbale creatie geworden, een woordenwereld waarin
de dichter voor de problemen van eenzaamheid en ouder-worden een episch refugium
vond. Jahnn vermeed de fout van ‘Perrudja’, maar stootte op een andere limiet van
de kunst waardoor ook de ‘Fluss ohne Ufer’ onvoltooid moest blijven. Er is immers
één moment waarop de dichter noodgedwongen in de realiteit terugvalt en de magische
kracht van zijn verbale wereld ophoudt te bestaan, het ogenblik namelijk waarop hij
het definitieve slotpunt achter zijn werk zet. Om in zijn poëtische schepping te kunnen
blijven wonen moest Jahnn zijn roman eindeloos maken. In het derde deel van zijn
trilogie, de ‘Epilog’, wou Jahnn daarom alles nog eens overdoen. Ajax, de moordenaar
van Anias, keert hier terug in een metamorfose, die van hem een herboren Tutein
maakte. Hij heeft alle eigenschappen van deze laatste overgenomen en wordt ook
enkel nog Tutein genoemd. En Anias zelf keert terug in zijn onwettige zoon Nikolaj,
een talentvolle jonge musicus, die echter ook het zwaarmoedige en depressieve
karakter van zijn vader erfde. De identieke herneming van thema en verhaal, hoe
noodzakelijk ze ook voor Jahnns mythische poëtologie mocht zijn, bleek
roman-technisch echter niet haalbaar. De dichter verviel in een déjà-vu of slaagde
nog slechts in een verwaterde analogie. Uiteindelijk liet Jahnn het hele ontwerp
vallen, en de enkele hoofd-
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stukken die na zijn dood werden uitgegeven, maken het niet mogelijk de vorm te
bepalen die het werk had moeten krijgen. We horen er over de lotgevallen van
verscheidene nevenfiguren uit de ‘Niederschrift’ en hun nakomelingen. Alle
belevenissen, ervaringen en uitspraken hebben betrekking op het thema liefde in al
zijn vormen; taal, beeldspraak en verhaal bereiken vaak een uiterst raffinement, maar
een duidelijke samenhang of evolutie is niet te bespeuren.
In de vorm van ‘Fluss ohne Ufer’ bereikt Jahnn het hoogtepunt van zijn zeer
persoonlijk talent. De taal bewaart de syntactische eigenaardigheden van ‘Perrudja’,
maar is veel soberder geworden, prachtig van klank en ritme. De beelden zijn
origineel, nieuw, en doen toch uiterst natuurlijk en echt aan. Vaak geven zij op
authentische wijze gestalte aan het innerlijk leven en het onderbewustzijn van de
mens. Dan lukt het Jahnn zuivere bewustzijnskunst te scheppen die inderdaad, zoals
Tindemans stelde, de ‘limiet van het verbale’ bereikt. In de ernstige, verheven, serene
toon van zijn proza realiseert Jahnn de tweede weg tot mythische poëzie waarvan in
het begin van dit artikel sprake was: de woorden krijgen een rituele geladenheid, een
magische kracht die direct een eigen werkelijkheid stelt. In zijn laatste gepubliceerde,
korte roman ‘Die Nacht aus Blei’ worden al deze verworvenheden nog eens
somengebald in één enkel, tot het einde aangehouden beeld voor een puur psychisch
gebeuren. Jahnn bereikt hier een zelfde literair hoogtepunt en limiet als Joyce in
‘Finnegans Wake’.
Slechts enkele aspecten van de voornaamste werken uit Hans Henny Jahnns
omvangrijk oeuvre konden in dit beperkt artikel aan bod komen. Jahnn was een
waardige jonge tijdgenoot van die superieure generatie Europese dichters die in het
begin van onze eeuw de roman tot een ongekend en niet meer geëvenaard hoogtepunt
voerden. Met hen doorworstelde hij een poëtische en existentiële crisis die leidde tot
een kunst met een uitzonderlijke geestelijke diepgang en artistieke vormgeving. We
wezen reeds op de parallellen met Kafka, Joyce en Proust. Zoals Rilke in zijn
‘Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge’ creëerde Jahnn in Anias een
kunstenaarstype van volkomen ascese en louter ‘Innenraum’. Net als Thomas Mann
schiep hij een onvergetelijke roman gewijd aan de muziek en geïnspireerd op de
grote moderne componist Carl Nielsen. Met Robert Musils roman ‘Der Mann ohne
Eigenschaften’ heeft Jahnns ‘Fluss ohne Ufer’ de panoramische breedheid, de veelheid
van essayistische uitweidingen en vooral de concrete exploratie van een ‘andere
werkelijkheid’ gemeen. Naar temperament, stijl en thematiek vertoont Jahnns
hoofdwerk wellicht nog het meeste overeenkomst met ‘Der Tod des Vergil’ van
Hermann Broch. Lyrisch-hymnische passages doorbreken het verhaal, bij Jahnn gaat
de tekst soms zelfs in noten-
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schrift over. Zowel bij Broch als bij Jahnn worden functie, mogelijkheden en
bestaansrecht van de kunst in het ogenblik van de dood kritisch doorgelicht. Jahnn
is ongetwijfeld meer breedsprakerig, minder gecondenseerd. Niettemin lijkt bij hem
de vraag naar de uiteindelijke zin van de kunst nog scherper gesteld. Waar bij Broch
de virtuoze stijl de ernst van de vraag schijnt tegen te spreken ligt in de onmacht van
Jahnn om zijn roman af te ronden de hele persoonlijke tragiek van deze kunstenaar
bloot. Hans Henny Jahnn, die zoals zijn romanfiguren slechts in de wereld van zijn
eigen geestelijke schepping kon wonen, wordt uiteindelijk steeds weer door de
werkelijkheid achterhaald. De ‘Expedition zu den Gletschern der Seele’ zoals Jahnn
- door de mond van zijn romanfiguur - zijn eigen werk karakteriseert, mislukt steeds
weer omdat ze stuit op het onontkoombare noodlot van de mens: de noodzakelijkheid
om eenmaal een eindpunt te zetten, de niet te ontwijken realiteit van de dood.

Literatuur:
De voornaamste drama's van Jahnn werden in twee banden door W. Muschg bij het
Europa-Verlag uitgegeven (Frankfurt 1963-65). Daar verscheen ook de trilogie ‘Fluss
ohne Ufer’ (1959-61). De roman ‘Perrudja’ verscheen in een pocketuitgave in de
reeks Fischer-Bücherei (nr. 724) alsook bij Heine-Verlag, Frankfurt. De roman ‘Das
Holzschiff’ evenals ‘Die Nacht aus Blei’ verschenen als pocket in de DTV-reeks
(respectievelijk nrs. 33 en 5). Ten slotte verscheen in de reeks Bibliothek Suhrkamp
een anthologie van verhalen uit de romans van Hans Henny Jahnn (nr. 105).
Een goede inleiding tot leven en werk van Hans Henny Jahnn schreef Jahnns
vriend en kenner Walter Muschg in de bundel: W. Muschg, Von Trakl zu Brecht,
Piper Verlag, 1963, München. Vooral over het vroege werk handelt Edgar Lohner
in zijn Jahn-artikel in ‘Expressionismus. Gestalten einer literarischen Bewegung’,
uitgegeven door Friedmann en Mann, Heidelberg 1956. Ten slotte vermelden we
nog het interessante Jahnn-nummer van ‘Text + Kritik’, 1ste jaargang, Heft 2/3,
tweede uitgave, Göttingen 1970.
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Stefaan van den Bremt en S. Abbiati / Gedichten
Het vlees is gewillig, maar de poëzie is zwak
1.
Ik kan niet zeggen dat ik ongelukkig ben
als ik je hoor lachen in de kamer naast die
waarin ik zit te schrijven, als ik bedenk:
wij eten samen aan één tafel,
wij slapen samen in één bed
en soms zijn we dat-raad-je-wel.
Nee, ik kan niet langer zeggen dat ik
ongelukkig ben. Je lachen doet mijn pen
haperen, wanneer zij wil vervallen in een
variatie op een dichterlijke nostalgie.
Natuurlijk is er méér dan één manier
om klaar te komen. Maar daarvoor is
een vrijer ritme nodig dan het
voorgeschreven metrum van de
poëzie.

2.
Misschien kunnen wij wel zeggen
dat wij gelukkig zijn, alsof dit
vanzelfsprekend was in deze tijd.
Stefaan van den Bremt
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Wil je dansen leren
kransen leren
vlechten leren maken?
Wil je zingen leren
springen leren
kringen leren maken?
Wil je roepen leren
troepen leren
groepen leren maken om
te zingen om te roepen om
te dansen op je voeten?
Je lacht en neemt mijn hand.
Jij zal me nu wat leren:
't herstellen van
een bindingsband.
S. Abbiati
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Van poëzie gesproken
Jij zegt geen grote dingen in een dode taal
(jouw woorden zijn niet van een ander ras)
terwijl ik langzaam aan 't verstenen was
zoals een schelpdier in zijn schaal.
Zoals je stem die nog aarzelt tussen meisje en vrouw,
zo zijn de woorden die je spreekt alsof in elk van hen een zin aanbreekt.
En ik, poëet, die woorden hik en kauw,
ik, die gedichten gorgel en die moeizaam zinnen brouw,
ik spuw de kikker uit mijn keel:
'k verzaak de rol van zieke minnestreel.
Stefaan van den Bremt
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Wie weet?...
Nu al trilt binnen in mij de schrik
voor de komende tijd.
Nu zwelt binnen in mij de schaamte
over mijn gelukstijd.
Wie weet, misschien word ik wel eens
herboren
als vogel in een kleine kooi
als waakhond aan een korte ketting
als gevangen aap die in 't café de klanten
amuseert, of als muilezel van een meester
die me steeds bezeert.
Wie weet, misschien op een dag
word ik herboren als iemand
niet geboren voor geluk
niet geboren voor de lach.
S. Abbiati
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Anny Matti / Marx gelooft het wel
De lange neonbuizen aan het lage plafond werpen een onbarmhartig wit licht op de
gezichten van de studenten. Wat ziet iedereen er eigenlijk slecht uit, denk ik met
schrik. Studie blijkt, zo te zien, geen gezonde bezigheid te zijn.
‘Tegenwoordig is de mens zijn eigen baas’, vervolgt de docent, ‘om veranderingen
en gebeurtenissen in de wereld te verklaren heeft de mens aan de wetenschap genoeg.’
Hij leunt met opgetrokken knie tegen een collegebank. Zijn gezicht heeft een
onnatuurlijke bleke kleur.
‘De natuurwetenschappen hebben de techniek mogelijk gemaakt. Techniek maakt
de mens onafhankelijk. Sinds de uitvinding van de kunstmest is dan ook de
ongodsdienstigheid toegenomen.’
Sommige studenten knikken instemmend als geldt het een bewezen stelling. Een
student met wijduitstaand blond kroeshaar maakt zich los uit het passieve consumeren
van de aangeboden stof.
‘De boeren hebben dus het Opperwezen als een soort landbouwkundige factor
beschouwd, die nu door effectievere kunstmest is vervangen’, merkt hij snedig op.
De docent is even uit het veld geslagen. Hij verplaatst zijn benen en steunt nu met
de andere knie tegen de bank.
‘Zo zou je het kunnen stellen’, zegt hij na een poosje, terwijl hij naar de neonbuizen
staart.
Hiertoe aangemoedigd herneemt de blonde kroesharige: ‘De boeren waren dus
altijd te rade gegaan bij een pseudo-opperwezen, want het echte Opperwezen is
transcendent.’
Het gezicht van de docent verstrakt. Hij veegt enkele keren geïrriteerd over zijn
kalend hoofd.
‘Luister eens’, zegt hij. ‘We zitten hier niet bij elkaar om onze tijd te verdoen met
het formuleren van eigenschappen voor een niet-bestaand Opperwezen. Ik stel me
tolerant op ten aanzien van iemands geloof. Maar het blijft voor mij een raadsel hoe
een wetenschappelijke houding kan samengaan met een dergelijke vorm van
infantilisme.’
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De kroesharige strijkt gekwetst over zijn stugge, glansloze haar, dat onmiddellijk
weerbarstig omhoogspringt.
‘Is dit soms een kwestie van projectie?’ vraagt een student met ringbaard.
Ook nu gaat het hoorcollege over in een discussie, zoals altijd wanneer een van
de studenten een opmerking heeft gelanceerd of een vraag heeft gesteld.
De docent laat zijn knie zakken en komt kwiek overeind.
‘Inderdaad. Volgens de projectietheorie ontstaat het idee van een Opperwezen
binnen de interioriteit van de menselijke psyche. Door diezelfde psychische krachten
wordt dit idee in de exterioriteit geplaatst.’
‘O’, zeggen enkele studenten met gezichten, alsof ze er niets van begrijpen.
‘Heeft Marx hierover ook niet iets zinnigs gezegd?’ vraagt de ringbaardige verder.
Marx is onze steun en toeverlaat. Zodra we er niet meer uitkomen, zoeken we onze
toevlucht bij hèm.
De docent komt nu pas goed op dreef.
‘Volgens Marx is het idee van 't Opperwezen een produkt van de menselijke
inbeelding. De mens wordt gedwongen om zich een fantastisch rijk in de hemel te
dromen, omdat hij zich in het maatschappelijke leven niet thuisvoelt. Niet de
godsdienst maakt de mens, maar de mens maakt de godsdienst. Als de economische
vervreemding is weggewerkt, sterft de godsdienst vanzelf af.
De blonde kroesharige, die misnoegd zit toe te luisteren, doet opnieuw een poging
ook dit te ontzenuwen.
‘Eigenlijk heeft Marx de vraag naar het bestaan van een Opperwezen nooit gesteld.
Voor hem stond al bij voorbaat vast, dat er geen Opperwezen kon bestaan.’
De docent kijkt hem verstoord aan.
‘Die vraag was voor Marx niet relevant’, stelt hij vast. ‘De kapitalistische uitbuiters
knoopten het bestaan van de gevestigde orde aan de wil van het Opperwezen vast.
Daarom hadden ze het Opperwezen nodig. Ze hielden aan de onderworpenen de
morele verplichting voor zich aan dit Opperwezen en dus aan de gevestigde orde te
onderwerpen. De godsdienst werd door middel van de moraal een machtsmiddel in
de handen van de uitbuiters.’
De kroesharige interrumpeert:
‘In het verleden is inderdaad veel onrecht gepleegd, omdat het Opperwezen
zogenaamd iets wilde. Het marxisme heeft deze vorm van mystificatie effectief
ontmaskerd. Maar volgens mij keert dit nog veel funester in het marxisme terug.’
De docent breidt zijn vaalbleke handen uit, beweegt deze enige malen heftig
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op en neer. ‘Verklaar je nader.’
De blonde kroezigharige wrijft met duim en wijsvinger over zijn neus en zoekt
naar woorden op de punt van zijn ballpoint.
‘Bij het marxisme garandeert niet het Opperwezen de juistheid van het menselijk
handelen, maar het proletariaat. Dit is vertegenwoordigd door de partij. Wie kritiek
uitbrengt op de partij of zich verzet, staat per se aan de verkeerde kant. Dit is toch
ook een vorm van mystificatie.’
Het blijft een tijdlang stil. Iedereen laat zijn woorden op zich inwerken. Buiten op
de stenen gang klinken naderende voetstappen, ze staan stil bij de deur en gaan weer
verder.
‘Hij heeft gelijk’, zegt ten slotte een studente met staartjes. Ze snuift hoorbaar
door haar neus en waagt zich in de strijd.
‘In het verleden maakten zich veel mensen meester van het Opperwezen om
garanties te verkrijgen voor sociale en politieke toestanden, die niet door de beugel
konden. Marx heeft dit terecht ontmaskerd, zoals hij ook al zei.’ Haar kin wijst naar
de kroesharige. ‘Maar in het marxisme gebeurt nu precies hetzelfde. Wie kritiek heeft
op hun sociale of politieke toestanden tast daarmee direct het marxisme aan. Wat is
dit anders dan mystificeren.’ De docent lacht vertederend, tracht aldus haar inbreng
te minimaliseren. De staartjesstudente haalt met een draaiende beweging van haar
wijsvinger een staart naar voren. ‘Ik vraag me wel af, waarom we er Marx altijd
bijslepen.’
De docent loopt haar richting uit. Zijn gezicht heeft een geamuseerde uitdrukking.
‘Zo, zo,’ zegt hij, ‘aan welke filosoof van zijn kaliber had jij zoal gedacht?’ Hij
steekt een duim omhoog en wijst er met de wijsvinger van zijn andere hand naar,
alsof hij begint af te tellen.
Zij plukt met vinnige rukjes aan de staart.
‘Aan Freud. Die heeft ook het een en ander over projectie gezegd.’
‘Wel, wel, hoogst interessant’, zegt de docent, nù ironisch.
‘Wie voelt ervoor om over te wippen naar Freud?’
Zijn blik glijdt langs de studenten.
‘We zijn nog lang niet klaar met Marx’, zegt de ringbaardige.
De docent maakt een quasi-verontschuldigend gebaar in de richting van de
staartjesstudente. ‘Je hoort het. Freud komt er voorlopig niet aan te pas. Je zult hem
nog een tijdje moeten verdringen.’
Hier en daar klinkt onderdrukt gegrinnik. De studente steekt het uiteinde van de
staart in haar mond en begint erop te kauwen.
De docent neemt plaats op de voorste collegebank, een voet steunt schuin tegen
een poot.
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‘Voor Marx is de hele wereldgeschiedenis niets anders dan de schepping van de
mens door zichzelf en het worden van de natuur voor de mens. Voor wie zich dit
realiseert is de vraag naar een vreemd wezen boven de mens en de natuur praktisch
onmogelijk geworden.’
Ik kijk naar de kale ramen. Waarom zien collegezalen er altijd zo vreugdeloos uit?
Je blijft alleen in dit sfeerloze vertrek met het doel er zogauw mogelijk uit te
verdwijnen. Mijn ogen dwalen langs de lege, lichtgrijze muren. Deze kille zaal
symboliseert als het ware het schrale karakter van de wetenschap. In een mens zit
meer dan wat door de wetenschap kan worden gevoed en verklaard.
De blonde kroesharige wijst met zijn ballpoint in de richting van de docent.
‘Marx wees een Opperwezen af als concurrent van de mens zoals het Opperwezen
in de Griekse mythologie werd opgevat’, zegt hij. ‘Maar het werkelijke Opperwezen
wil geen wraak nemen als de mens de aarde verovert. Marx verwerpt dus een ander
opperwezen dan het Opperwezen van de gelovigen.’
De studenten kijken hem aan alsof hij een nieuw geloof verkondigt.
‘Hoe weet je dat?’ vraagt de ringbaardige sceptisch.
Hij haakt zijn vingers in elkaar en bijt op zijn duimen.
‘Het werken van de mens aan de aarde is een opdracht van het Opperwezen. Hoe
kan Hij tegelijk iets willen en iets niet willen? Dit is in strijd met de wetten van de
logica’, zegt de kroesharige.
De docent grijpt haastig in.
‘Dit is geen kwestie van weten’, zegt hij tot de ringbaardige. ‘Geloof is arationeel,
gaat buiten de rede om.’
De kroesharige wringt een hand in zijn blonde haardos.
‘Ook de wetenschap is in bepaalde opzichten arationeel’, zegt hij. ‘Beide gaan uit
van een keuze. Dit keuze-element kun je in de wetenschap beperken door de mate
van het onderzoek. Maar deze werkwijze mag je daarom nog niet gaan
verabsoluteren.’
De docent lijkt gebelgd.
‘Wie heeft mij hier ooit het woord verabsoluteren horen noemen,’ roept hij uit.
‘Als ik jullie iets tracht bij te brengen, dan is het toch zeker wel het leren relativeren.’
De kroesharige laat hem niet los.
‘U verabsoluteert de wetenschap als zodanig als u het bestaan van datgene, wat
zich niet leent voor wetenschappelijk onderzoek, gaat ontkennen.’
De docent staat plotseling op, loopt naar de lichtschakelaar bij de deur.
‘Wat hangt hier toch een ellendig licht’, jammert hij. ‘Jullie zien er allemaal even
miserabel uit.’
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Hij drukt op de knop.
We kijken elkaar verdwaasd aan in het halfduister.
‘Zo wordt het er ook al niet beter op.’
Hij doet het licht weer aan en loopt met grote passen terug.
‘Waar hadden we het ook alweer over?’
‘Dat de wetenschap vaak eigen werkwijze verabsoluteert ten koste van het geloof’,
zeg ik.
Hij wuift afwerend met zijn hand.
‘Dit voert ons te ver.’
Hij zoekt zijn paperassen bij elkaar, vouwt ze in een halfverschoten blauwe map
en spant er een elastiekje van om zijn pols overheen.
‘Bestuderen jullie Marx nog eens goed voor de volgende week. We zetten er nu
maar een punt achter.’
Hij neemt de map onder zijn arm en verlaat wrevelig het vertrek.
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Gwij Mandelinck / Gedichten
Aan de wijnkleur van de daken
In het dialect van een mus hoor ik
mijn moeder roepen; verdwaald tussen
de bloemen moet ik haar zoeken. Purper
valt haar mantel over het koningskruid.
Zij is mijn moeder: hoe bedrijvig
waren de mieren in het handwerk
van haar vreugde.
Ik heb mij vaak in haar huis betrapt.
In niets werd zij misleid: aan de wijnkleur
van de daken was de liefde te herkennen.
Nog wiedt zij een hemel van kers
en radijs, op zachte knieën maakt zij
onderscheid tussen waarheid en leugen.
En waar zij van loutere goedheid spreekt,
wordt haar tong met laurier belegd.
Een zachtere regel heeft de liefde niet.
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Van bij de mensen
Ik kom van bij de mensen: gemanierd
is mijn hond en in de nasmaak van de
bout voel ik het schaap vergaan.
Weer noemt de middag de liefde
twee wijzers bij elkaar;
tijd om thuis te komen, om gezoend
te worden in de distels van mijn baard.
Veel breng ik mee; het oog van de broedende
vogel hield ik scheel op mijn hand
en 's avonds kon ik samenscholen
met de spreeuwen in de bomen.
Duikend bracht ik het applaus
van het water boven zijn spiegel;
maar er is geen rust zolang
de grote vis amoreel de kleine eet.
De reisdekens worden gespreid;
winst en verlies is vlug gekend:
in twee kleuren verschiet de radijs.
Zo weinig is veranderd, in treurnis
weet ik de lijster als een oude
vrijster mijn boomgaard benijden.
Op het gerucht van rundstong over gras
kijk ik om; ben ik ooit weg geweest?
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Waar de zon aan overuren doet
Hier wordt de vreugde bevestigd: weiden
stappen in een cavalerie van drogend hooi
en juichend zet ik mijn kinderen als jonge
ruiters in het zadel van mijn hals.
Een blije nederzetting is dit huis
en waar de zon aan overuren doet,
heeft men zich dagen verslapen.
Ik leer er begrijpen hoe verdraagzaam
het schaap met zijn zomerlip blaat.
De merel noem ik een mooiprater
tegen het onweer in en met kleine
vreugden kan ik reageren op de
commentaar van de koerende duif.
Er zijn grotere dingen op komst.
In dit wijnjaar telt mijn vrouw
de maanden; wellicht behoort het kind
tot de bloedgroep van de vink,
die in de boom een toonladder schuift.
Aan zwaluwen zijn mijn stallen verhuurd,
zij worden mijn liefste vertrekken:
de balken krijgen sieraden, in die
weelde kan ik tijdeloos verjaren.
Hier voer ik een stil bewind: als een
kamerheer ben ik in de vrede thuis.

Deze gedichten werden bekroond met de prijs van de Vlaamse Poëziedagen.
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Julius Meinl / Dada, zin en onzin
Het popdecennium van deze eeuw schittert door gebrek aan originaliteit. Pop-art
schaamt zich niet het metafysisch-gewortelde en van engagement sprankelende
dadaïsme lawaaierig na te apen. Dit nieuw-realisme gaat nog prat op deze
schatplichtigheid en heeft in Marcel Duchamp-Dada zijn toevlucht en ‘vader’ gezocht.
Het is echter niet bij een naamkaartje gebleven: welig tierden Duchamps ready-mades
in de Pop-Nieuw Realisme-tentoonstelling te Brussel (1965). Claes Oldenburgs
‘fauteuil en léopard’ is een zuiver afschrijven, evenals de ‘Sickle’ van Jim Dine.
‘Thirty are better than one’, zegt de popman Andy Warhol en hij plakt dertig
Joconde-reprodukties mooi naast en onder elkaar. Duchamp heeft de Mona Lisa
reeds een halve eeuw geleden de volle maat gegeven door haar tot ‘Joconde
Moustachée’ te degenereren.
Er is nog een andere semi-vader, die eveneens bevruchtend op pop heeft gewerkt:
Kurt Schwitters. Deze dadaïst leed indertijd aan een verzamelmanie en hij was
gebrand op beschavingsafval zoals glas, paardehaar, oud geld, tickets, vodden,
ijzerdraad en kranteknipsels, die hij tot een Merzbild samenlijmde. Smaaklozer is
de plakkerij van Spoerri-Pop, die ‘La table de Robert’ dekt met beschimmelde
etensresten, een blikopener, een pakje Gitanes, een nijptang, schaar en ongereinigde
kookpannen. De catalogi beweren dat Spoerri sterdanser in de opera van Bern geweest
is en regisseur van een avant-gardetoneel. Om het even. In de plastische kunst hoort
hij niet thuis. Zijn decadente ready-mades zijn lusteloos knutselwerk, zonder spanning,
zonder ernstige verwijzing naar mens en leven. Het tijdschrift ‘Randstad’ mag een
heel boek over deze arrogante schreeuwer aan elkaar rijgen, voor mijn part is het de
dwaze lof der dwaasheid.
Pop-art is een leeg anachronisme en plagiërende bluf, met uitzondering van enkele
kunstenaars, die door de beweging als propagandistisch kluifje worden misbruikt.
Mij bekoort Niki de Saint-Phalle, ten minste haar kathedraal. Mij bekoren de
monumentale bijdragen van de Vlamingen Gentils en Bogaert en de kosmische, witte
wereld van Paul van Hoeydonck. Genoeg namen. Pop heeft mij ten zeerste
ontgoocheld. Ik erger me na vijf jaar nog om die afkijkerij van dada. Het is mij een
genoegen dada eer-
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herstel te doen, weer enthousiasme op te brengen voor een kunst- en geestesstroming
met een modern en menselijk - alhoewel pijnlijk vertrokken - gezicht. Dit magisch
gezicht verschijnt voor het eerst in 1913 te Parijs.
Negentienhonderd dertien. Parijs. Arthur Cravan, dichter-bokser, geeft het tijdschrift
‘Maintenant’ uit, een happening die hij vijf nummers volhoudt en waarin hij afrekent
met de traditionele kunst. Hetzelfde jaar. New York houdt een ‘Armory Show’, waar
men slechts oog heeft voor twee Europese kunstenaars, Marcel Duchamp en Francis
Picabia. De oorlog breekt uit. Duchamp en Picabia hebben het goed in New York.
Ook Cravan is van de partij. Er is leute, er is jazz, er zijn vrouwen en fuifjes. Dada
is er. Officieuze geboorte, de naam komt later. Predada houdt grote schoonmaak in
de plastische kunst: Duchamp maakt ready-mades, gewone gebruiksvoorwerpen uit
het dagelijks leven, die aan hun utilitaire bestemming onttrokken worden. Zo herschept
hij een nuttig urinoir tot ‘Fountain’ en geeft het toestel een ‘vergeestelijkte’ zin. De
meester vecht ook tegen de door de kunst ‘uitgeputte’ naakten. Beroemd is zijn ‘Nude
descending the stairs’, waarin het naakt nog kubistisch-futuristisch de trap afdaalt.
Berucht is zijn ‘Bride stripped bare by her bachelors’, waaraan hij van 1915 tot 1923
heeft gewerkt. Het is een mechanische constructie binnen glaswanden met draden,
raderwerk en uniformen. De bruid en de uniformen, die klaar liggen om aan haar
verlangen te voldoen, zijn uitdrukking van de ironische verhouding tussen de
kunstenaar en het door de techniek bedreigde leven. Picabia stelt in dezelfde ironische
geest zijn ‘Udnie, an American girl’ voor met een autobougie, als symbool van het
licht-ontvlambare meisje. De Amerikaan Man Ray geeft zijn naam aan een nieuw
fotografisch genre, rayografie, een foto-experiment dat hem spoedig zal brengen
naar de abstracte film. Predada-tijdschriften, waarin de anti-kunsthouding gepredikt
wordt, zijn ‘Rongwrong’ en ‘The blind man’, beide door Duchamp in 1917
uitgegeven. Het toeval als inspirerende kracht van kunst en leven wordt hoog
aangeslagen. Duchamp buit deze nieuwe muze uit in zijn kunstwerken: glas dat
breekt, handigheid in het mikken. In 1918 zegt hij de schilderkunst vaarwel om zich
te beroezen aan het schaakspel. Zijn dadarol is echter niet uitgespeeld. Als dada aan
Parijs de oorlog verklaart, is hij weer van de partij.
Het lijkt mij vrij onbelangrijk de historische schets van dada op dezelfde manier
voort te zetten. De explosie van de beweging in Europa maakt een chronologische
ordening en een gedetailleerd-objectieve benadering onmogelijk. De dadabrand
verschroeit de kunst, de godsdienst, de wijsbegeerte. Hij steekt wereldsteden als
Zürich, Berlijn, Hannover, Keulen, Praag, Bar-
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celona en Parijs in brand. Hij beweegt zich chaotisch tussen futurisme, expressionisme
en communisme. En in de rookpuinen droomt dada van surrealisme en van een
gereinigde mensheid.
Negentienhonderd veertien. Negentienhonderd achttien. Ende der Welt. Dit is de
titel van een gedicht van Richard Hülsenbeck, waarin hij dadaistisch weeklaagt:
‘Soweit ist es nun tatsächlich mit dieser Welt gekommen
Auf den Telegraphenstangen sitzen die Kühe und spielen
Schach...
und die Kanonen jammern
den ganzen Tag...’1.

Wereldoorlog. Hugo Ball schrijft in zijn dadadagboek: ‘Was jetzt losgebrochen ist,
das ist die gesamte Maschinerie und der Teufel selber. Die Ideale sind nur aufgesteckte
Etikettchen. Bis in die letzte Grundveste ist alles ins Wanken getreten.’2. Alleen
Zwitserland wankelt niet. Daar treft men in 1916 Duitsers aan die niet meedoen met
keizer Wilhelms wereldspel. Er lopen opgejaagde Roemenen en Russen rond. Lenin
bereidt er zijn revolutie voor. Het is er rustig, de burgerij eet ongestoord kip en kunst,
er is persvrijheid. Op 2 februari houdt Hugo Ball het ‘Cabaret Voltaire’ boven de
doopvont. Meter is het cabaretmeisje, zijn latere vrouw, Emmy Hennings. Deze
burcht van vermaak zal uitgroeien tot een berucht dada, hoewel Balls uitgangspunt
zuiver expressionistisch was. In zijn dadamémoires ‘Die Flucht aus der Zeit’ noteert
hij op 5 maart 1916: ‘Um den Menschen geht es, nicht um die Kunst. Wenigstens
nicht in erster Linie um die Kunst.’3. Satirische gedichten worden voorgedragen, de
Labanmeisjes dansen, Arp en Janco zorgen voor de collages. Iedere week is er wat
te doen. Het internationaal gezelschap zoekt naar variatie en vernieuwing.
Taalexperimenten leiden tot het ontstaan van nieuwe letterkundige genres: het
klankgedicht en het simultaan gedicht. Als een hogepriester uit een andere wereld,
gekleed in een kartonnen kostuum, draagt Ball ‘O gadji beri bimba’ voor. Hülsenbeck,
Janco en Tristan Tzara reciteren hun simultaanvondst ‘L'amiral cherche une maison
à louer’. Zürich loopt warm. Met Tzara komt het schandaalelement in de beweging,
hij huilt zijn zelfontworpen negergedichten, hij vindt het statisch gedicht uit. De
nieuwe kunst wordt vereeuwigd in het tijdschrift ‘Dada’. Hülsenbeck blijft niet lang
in Zürich. Hij draagt de dadavlam in 1917 naar het smeulende Berlijn. Berlijn-dada
is strijdend. Het kunstlievende publiek maakt tijdens een van de manifestaties een
wedstrijd tussen een naai- en een schrijfmachine mee en wanneer het dan nog steeds
verdwaasde publiek blijft zitten, roepen de dadaisten in koor: ‘Meine Damen und
Herren, wenn Ihr Euch amüsieren woll,
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geht doch in die Amorsäle - oder zu einem Momas-Thann-Vortrag!’4. Het regent
vlugschriften. Dadapublikaties worden wegens communistische of obscene tendens
in beslag genomen, zoals ‘Jedermann sein eigner Fussball’. In Berlijn ontstaat een
nieuw plastisch kunstgenre, de fotomontage, waarin vooral Raoul Hausmann en
Hannan Höch uitblinken. Het idool van de groep is evenwel Georg Grosz, wiens
satirische en karikaturale tekeningen onlangs met een heruitgave in de Fischer
Bücherei (Nr. 734) geëerd werden. Als enige commentaar bij de uitgave van ‘Kleine
Grosz Mappe’ geldt het motto: ‘Hier kommt der traurigste Mann Europas.’ Hij tekent
‘Christus mit der Gasmaske’; gruwelijk-gedetailleerd bespiedt hij de burgers in de
hoerenkasten; het menselijk aangezicht wordt vervormd tot een dieresnuit. Grosz
weet het stadsleven in een pentekening te vatten. Het wereldoorlog-beest stinkt haast
in iedere tekening bij wijze van dierlijke mannelijke en vrouwelijke schaamdelen,
grijnsmaskers, krukken, eenbenigen, sigaren, champagne, kepi's en ordetekens.
Minder koortsig is het werk van de Hannoverse dadaïst Kurt Schwitters. Hij schept
op zijn eentje dada en noemt zijn kunst ‘Merz’ en ‘i’. Zijn collagewoede heb ik reeds
eerder aangestipt. Daarnaast specialiseert hij zich in banaliteiten als ‘Fliegen haben
kurze Beine’,5. hij verzamelt kranteknipsels en tramgesprekken als poëtisch materiaal,
hij bouwt een onbewoonbaar en dus louter artistiek Merzhaus, hij schrijft een
toneelstuk waarin een naaimachine en onderrokken meespelen, waarin een man bah
zegt, waarin een pastoor omgekeerd knielt. Schwitters is de onverstoorbare dadaïst,
de vredige schoolmeester, die misschien het minst in de beweging thuishoorde maar
die zijn dadapret het langst heeft volgehouden. Zijn persoonlijk tijdschrift is ‘Merz’.
In 1923 trekt hij op uitnodiging van zijn vriend Theo van Doesburg naar Holland,
waar zij samen een dadakruistocht naar verschillende steden ondernemen. Er is een
nauwe samenwerking tussen Hannover-dada en Holland-dada. Het zijn de enige
centra die nog hevig het schandaal uitbuiten, wanneer dada in surrealisme is
overgegaan. Dat het er in Holland prettig aan toeging, moge dit staaltje uit Van
Doesburgs ‘Antikunstenzuivereredemanifest’ bewijzen:
‘Gevangen in de magie der vruchtbare onnoozelheid, wentelen kunstenaars
en geleerden om de versleten as van den centrifugalen trommel der muffe,
fatsoenlijke, burgerlijke intelligentie... Dada is het enige afdoende
stopmiddel om U van Uw kunst- en logica-diarrhée te genezen. Dada is
de kurk op de flacon van uw domheid... En nu, nu we elkander van anus
tot anus de waarheid gezegd hebben...’6.
Holland-dada schittert vooral in de revue ‘Mécano’, die binnenkort heruitgegeven
wordt. Ondertussen zijn enkele Berlijnse dadaïsten dada gaan verkondigen in Praag.
Hans Arp gaat als apostel naar Keulen, waar hij
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met Baargeld en Ernst in 1918 ageert tegen de bezetter. Tristan Tzara doet in 1919
te Parijs zijn intrede en schreeuwt tot de jongeren: ‘Nous voulons, nous voulons,
nous voulons pisser en couleurs diverses!’7. Van 1919 tot 1923 kent dada te Parijs
zijn hoogtepunt maar ook zijn orgelpunt. Tzara beveelt de tabula rasa van de kunst,
de vernietiging van het burgerdom. Men trekt in processie naar de kerk van St. Julien
le Pauvre, voor ieder heiligenbeeld wordt stilgehouden en een willekeurig lemma
uit de Larousse voorgelezen. Gedichten en toneelstukken worden voortaan in groep
geschreven. Er hebben spiritistische séances plaats. Jacques Rigaut propageert de
zelfmoord, een obsessie waaraan hij later bezwijkt. Op de met eieren en tomaten
gekruide kunstmanifestaties leest Tzara dagbladartikels voor als gedichten. Een
gevonden steen prijkt als objet trouvé in tentoonstellingen. Het absurde baant zich
een weg in de literatuur: van Benjamin Péret is het gedicht ‘Passagers de seconde
classe et leurs cheveux’:
‘J'y cours
Où courrez-vous
Nulle part
Moi aussi
Alors’8.

Toneelstukken worden aangekondigd, waarin de acteurs beloven na het tweede bedrijf
zelfmoord te zullen plegen. De successchrijver Maurice Barrès wordt voor het
dadatribunaal gedaagd en veroordeeld. Het wemelt in de Franse hoofdstad van
tijdschriften: ‘Littérature’, ‘Cannibale’, ‘391’ en Eluards ‘Proverbes’. Alles in roes,
in koorts. De jongeren worden het eerst moe. Breton en Soupault distantiëren zich
van Tzara en het ganse Parijse dadanest volgt in 1924 de jonge leider André Breton,
wanneer deze zijn nieuwe credo in ‘Manifeste surréaliste’ uitspreekt. Tzara en Picabia
blijven koppig achter.
Met deze twee beroepsdadaïsten en in mineurtoon kan ik mijn al te vluchtige
historische schets niet beëindigen. In België, ‘le pays le plus suiveur du monde en
matière artistique’9., nemen de avant-gardetijdschriften een weifelende
epigonenhouding aan. De francofone Antwerpse revue ‘Ça ira’ besluit slechts in
1921 tot een paar dadanummers, die nagenoeg door Parijse dadaïsten volgekladderd
worden. ‘Het Overzicht’ van Fernand Berckelaers (Michel Seuphor) krijgt nog later,
eveneens door buitenlandse medewerking, een dadatint. Seuphor is een
pseudo-dadaïst. Zijn dichtwerk ‘Te Parijs in trombe’ (1923) vervalt in het niet
tegenover Van Ostaijens ‘Bezette Stad’. Seuphor goochelt met haakjes, cijfers en
hoofdletters, hij maakt reclame in verschillende talen, hij tracht tevergeefs zijn
expressionistische
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tol te verdoezelen achter een artificiële chaos. Echt en even genietbaar is hij, als hij
schrijft:
‘Ja Dermée de huizen zijn wit
in de steden van Vlaanderen
daarom lopen de mensen er op de tenen
en gij weet niets van hun bestaan.
Noch de vloeken der dokwerkers
noch het gedaver van vrachtautos
noch de sirenen der steamers
kunnen daar iets aan verhelpen...’10.

Manifestaties van enig dadabelang zijn niet te noteren. Alleen dient H.E.L.T. Mesens
zich op het derde congres voor moderne kunst te Brugge (1922) als enfant terrible
aan. In manifeststijl tracht hij de vredige minnewaters van de kunst te verstoren:
‘Weg met Peter Benoit, Jef van Hoof en andere Lullebroecken. Er moet met al die
gemene guldensporenmuziek 'n eind gemaakt worden. Jef van Hoof, Saint-Saëns,
Peter Benoit zijn dissonant!’11.
Het minnewater der kunst wordt in België door de dadabacil niet aangetast. Naast
de schilder Paul Joostens heeft Paul van Ostaijen het woelige isme in zijn werk
geïntegreerd. Bij geen enkel Europees dadaïst heeft dada zo genezend gewerkt. Geen
enkel ander kunstenaar heeft de paradox van zijn tijd zo aangevoeld en menselijk
weergegeven als hij in ‘Feesten van angst en pijn’ en ‘Bezette stad’. Deze dichtbundels
zijn niet het nihilisme van een poseur. Van Ostaijen vond het een anachronistische
hypocrisie, versleten slagzinnen over solidariteit en broederschap op het
expressionistische altaar te leggen. Zijn twee bundels zijn de eerlijke en geniale
uitdrukking van de etterende wonden van zijn tijd, met de stank en andere misselijke
gevolgen van dien. In ‘Feesten...’ heeft de dichter lyrisch en in ‘Bezette stad’ episch
het masker van de wereld en van zichzelf afgetrokken. Zijn humanitaire bezieling is
niet, zoals sommigen menen, in nihilistische rook opgegaan. Nihilisme was voor een
eerlijk mens als hij nog het enige middel (niet het doel) om van een wereld- en
persoonlijke catastrofe te genezen. Weg met de holle frasen, uit met de zilveren maar
tijdsonmachtige poëzie, of zoals de dichter vastberaden getuigt:
‘Ik leg
al het dragen van valse juwelen af
Nog schittert geen licht dat hechter is
Ik leg de schone kleren af
besef het valse sieraad
maar naakt heb ik kou
het licht van
God
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omhult mij
nog niet...’12.

Tijdens het verblijf van Van Ostaijen in Berlijn (1918-1921) is deze eerlijke
dada-overtuiging een creatieve prikkel geworden, resulterend in het genoemde
dichtwerk en de grotesken. De dichter moet, langs de verbindingsman Theodor
Däubler om, contact gehad hebben met de expressionisten van de Sturmgroep en
met het hevig anarchistische Berlijnse dadaïsme. Daar heeft hij ook het literaire genre
ontdekt waarin zijn speelse spiritualiteit zich onbegrensd kon uitleven: de groteske.
In 1921 immers, zes jaar na de dood van de Duitse bohémien Paul Scheerbart,
verscheen diens ‘Von Zimmer zu Zimmer. 70 Schmoll- und Liebesbriefe des Dichters
an seine Frau’. De invloed van Scheerbart op de Duitse expressionisten en op Van
Ostaijen reikt veel verder dan de ontlening van het woord ‘Schmoll’, hij was
wegwijzer naar klankpoëzie en groteske proza-experimenten. Het is mijn overtuiging
dat het uitpluizen van de nalatenschap van de Duitse expressionisten, zowel van hun
scheppend werk als van hun correspondentie, tot onthullende vaststellingen zou
leiden.
De paragraaf België-dada is niet af. Evenmin als de paragraaf Van Ostaijen-dada.
Ook Wallonië heeft zijn Van Ostaijen gehad. Clément Pansaers, een poète maudit,
die zijn kortstondig maar vurig dadaleven eenzaam in een Brussels hospitaal in 1922
heeft beëindigd. Hij is in het stof der miskenning begraven. Zijn werk kent geen
herdruk, om niet eens van waardering te spreken. Het is niet toevallig dat ik hem met
de eretitel ‘Waalse Van Ostaijen’ postuum bedenk. De congruenties in leven,
geesteshouding en werk van beide kunstenaars lijken mij overtuigend. In 1919 was
Clément Pansaers in Berlijn, als gast van Carl Einstein. Heeft hij er Van Ostaijen
ontmoet? In ieder geval was hij door het Duitse expressionisme meer dan geboeid.
In 1917 schreef hij meerdere essays ‘Autour de la littérature jeune allemande’13. en
publiceerde hij vertalingen van het werk van Werfel, Stadler, Walden, Wedekind en
Einstein. Is het eveneens louter toeval dat Pansaers en Van Ostaijen aan hetzelfde
tijdschrift hebben meegewerkt? In nr. 5 van ‘Ça ira’ (aug. 1920) heeft Pansaers de
nihilistische dadazwier te pakken in ‘Aseptique Noyade’, een gedicht ‘pour Amateurs
Programmatiques’, waarvan de aanhef luidt:
‘O Au nom patronymique RIEN
passé corps et biens par le trou
brillant en vrille NEANT
feminin décoré de vocables jais...’14.

In hetzelfde nummer verzorgt Van Ostaijen ‘Fête japonaise’, een commentaar bij
een lino van Floris Jespers.
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Pansaers' culturele belangstelling ging uiteraard ook naar Frankrijk. In 1920-21 reist
hij herhaaldelijk naar Parijs, waar dada op dreef komt. Hij is geen bescheiden
meelopertje. Hij publiceert naarstig en experimenterend in het belangrijkste Parijse
dadatijdschrift ‘Littérature’. Hij nodigt de Parijse dadaïsten en inzonderheid Francis
Picabia uit om Brussel op stelten te komen zetten, waarop evenwel niet wordt
ingegaan. Ontgoocheld keert hij naar België terug, om in stilte dada op zijn eentje
voort te zetten en op dezelfde manier vroegtijdig te sterven.
Reeds voor de bloei van dada in Parijs was Pansaers met de vernietiging en de
wederopbouw van taal en literatuur bezig. En wel in zijn tijdschrift ‘Résurrection’
(1917-18). Het is een literair-plastische periodiek, maar ook op politiek vlak voelt
de dichter zich geroepen: ‘Il y a une démolition à parachever et - il y a à rebâtir! La
Belgique d'hier n'existe plus... La vraie solution du problème belge est une Fédération
flamando-wallonne - telle que la Fédération suisse.’15.
Hij schrijft een nonsens-toneel ‘Les Saltimbanques’ en grillige boutades, waarvan
niet uit te maken is of ze als poëzie of proza bedoeld zijn. Zijn kunst baseert zich op
associaties; om begrijpelijkheid bekommert hij zich niet; hij speelt met woorden die
hem lief zijn om hun klankgehalte; hij somt op; zijn stijl is retorisch-manifesterend.
Graag vindt hij geleerde woorden uit, die geneeskundig en soms geometrisch aandoen.
Een paar fragmenten:
‘La beauté est un sédatif. Le nouveau poète a trouvé le nouvel excitant au
blasé bourgeois. - O paria, ô le jour que je tombe entre tes bras, ô frère!...
Eh! faufileur... les divans, seuls, restent inertes devant cette sensation
sonore. Eh! la beauté du verrier devant le four, du mineur, à cinq cent
mètres de profondeur, étendre dans la veine, = phtisie!...’16.
Op deze manier draait Pansaers de kunst een loer, drukt hij ritmisch en klankexpressief
zijn expressionistische bezorgdheid uit. Nog speelser gaat hij te werk in ‘Arlequinade’:
‘Plus de cuisses, extases féminines - le coeur étouffe à l'étable de l'estomac:
Les rondeurs du bassin tombées en triangles, des diagonales se ceindre le
ventre veule. Diriger l'attention en poligonale des zones érogènes, par les
angles extérieurs, au corrolaire des bras aux muscles robustes...’17.
Clément Pansaers heeft drie afzonderlijke publikaties uitgegeven: in 1920 ‘Le Pan
Pan au Cul du Nu Nègre’, het jaar daarop verschenen nog ‘Bar Nicanor’ en
‘L'Apologie de la paresse’. Hierin beroest hij zich aan woorden als cataplasme,
allotropique, endothermique, dioïque, sinopisme. Hij maakt reclame voor zeep en
wijn. Hij is acrobaat in het absurde. Aforistisch
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en retorisch schrijft hij de dwaaste banaliteiten, zoals ‘La veau n'est plus un veau’,18.
zich de luxe van een grammaticale fout veroorlovend. Zijn metaforen zijn meer dan
duidelijk: ‘La sueur est un parfum, l'humidité est un sperme.’19. De kunstenaar heeft
slechts deze pretentie: ‘Franchir le seuil de l'idiotie.’20. Naakt wil hij worden, zich
reinigen van systemen en tradities, onzin uitkramen om de uiteindelijke zin van alles
te ontdekken. Of met zijn eigen woorden ‘se purger des systèmes, au régime de la
fantaisie.’21. Ik neem afscheid van deze Waalse fantast en trek voor de laatste keer
een verwijzende streep naar Paul van Ostaijen en diens Vers 6 - nihilisme door een
laatste citaat: ‘Nu, le moi - d'ambiances libre - dans le chaos se baigne.’22.
Lang ben ik in België gebleven en nog wel ter wille van een Waalse dichter, maar
Pansaers' werk geeft reeds enig inzicht in de geest van dada. Immers het dadaïsme
wilde vooral zijn een geesteshouding, een manier van leven, geïnspireerd door de
wereldramp van de oorlog. Die oorlog betekende het failliet van de filosofie, de
moraal, godsdienst, kunst. Al deze cultuurgeleiders hadden gefaald. Alleen de
ballistiek was schitterend overeind gebleven, die wetenschap die leert met welke
snelheid een kogel het menselijk hart doorboort. De dadaïst trekt de conclusie,
vernietigt de papieren wijsheden van moraal, filosofie en godsdienst (die altijd als
een ‘troost’ hadden gegolden), verguist de kunst. NIETS wordt in hoofdletters en in
alle talen op het blazoen van dada geschreven. Dat nihilisme is echter niet passief,
het verlamt de kunstenaars niet. Zij voeren een gloeiende geestelijke oorlog van
anarchistisch-destructieve aard. Die vernielzucht heeft een totaal karakter. Ter
illustratie laten wij even de spuwzieke Theo van Doesburg aan het woord:
‘Je crache sur tous les jeunes qui ont l'imbécilité de croire à l'amour, l'art
ou la science... je crache sur Dieu-Jésus-Marx... je crache sur tous les
moralistes urinoires du christianisme... Le Monde est une petite Machine
à Sperme. La Vie - une maladie vénérique. Toutes mes prières sont dédiées
à la Sainte Vénérica...’23.
Op het internationaal karakter van dada heb ik reeds vroeger gewezen. Het is een
gemeenschappelijke eigenschap van de -ismen van de twintigste eeuw. Dat
kosmopolitisme komt het best tot uiting in de meertalige tijdschirften. Aan het
Hollandse dadavouwblad ‘Mécano’ (1922-23) werken de Parijse dadaïsten mee, er
zijn bijdragen in het Duits van Hans Arp, van de Amerikaan Ezra Pound is er een
gedicht in het Engels met de Franse titel ‘Yeux Glauques’.
Dada beweegt zich onwillig tussen de andere -ismen. Het distantieert zich
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schreeuwerig ervan, maar toch heeft dada voornamelijk op vormelijk vlak tol betaald.
De initiator van het kubisme, Apollinaire, inspireert de dadaïsten tot typografische
buitensporigheden in de literatuur. Het lievelingsgenre van dada, het manifest, was
al door de futurist Marinetti op grote schaal beoefend. Het expressionisme moest het
vooral ontgelden wegens de salon-literaire sociale bekommernis. Op
levensbeschouwelijk vlak sloot dada dolgaarne aan bij de poètes maudits, de
bohémiens. Rimbaud werd tot heilige uitgeroepen, stellig omdat hij vrijwillig aan
de kunst verzaakt had. De bijbels van de nieuwe beweging werden ‘Ubu Roi’ van
Alfred Jarry en de ‘Chants de Maldoror’ van le Comte de Lautréamant. Deze
poëtische, blasfemische en satanische zangen kregen in feite dank zij de Parijse
dadaïsten hun plaats in de Franse letterkunde. Apollinaire ten slotte, die eertijds
schreef ‘Nous recherchons le laid’,24. diende als ruggesteun voor de kunstdestructie
van dada.
Meteen heb ik het woord ‘kunst’ neergeschreven, aarzelend. Dada heeft de artistieke
chaos bereikt. Het is een kunst van contradictie, incoherentie, paradox en absurditeit.
Dada is vloek en heiligschennis, banaliteit en platvloersheid. Dada is spel, soms
kinderlijk-onthutsend en eerlijk spel. Ook is dada uitdrukking van het onderbewuste,
een charmant, fantastisch sprookje. Deze nieuwe kunst is ondefinieerbaar, zij is
alogisch, irrationeel en oneindig spontaan. Een momentopname van een lelijke, zo
lelijke tijd.
Alle kunsttakken werden onder de arm genomen, of liever onder de voet gelopen:
plastische kunsten, literatuur, muziek, film en dans. Het is juist het positieve van
deze anarchistische beweging, dat zij getracht heeft de traditionele kloof tussen deze
kunsttakken te overbruggen. Hans Arp en Kurt Schwitters, goden uit de wereld van
de moderne plastische kunst, maakten zich met even gretige hand verdienstelijk op
het gebied van de poëzie.
Het is mij niet mogelijk al deze kunsttakken op mijn beurt onder de voet te lopen.
Ik beperk mij tot de letterkunde en wat dada ervan gemaakt heeft. Mijn aandacht wil
vooral gaan naar drie geliefde dadagenres, nl. het manifest, het klankgedicht en het
banaal aforisme of de aforistische banaliteit.
In het manifest leeft de dadaïst zijn destructiewoede uit. Hierin laat dada zijn
schreeuwerige begaafdheid zien. De dadamanifestant is een poseur, hij wil shockeren,
treiteren. Hij hangt de clown uit, hij lalt, stamelt en doet vuil of dwaas. Nummer
dertien van ‘Littérature’ (mei 1920) is volledig aan dit betogend genre gewijd en
bevat maar eventjes ‘Vingt-trois Manifestes du Mouvement Dada’. Ter illustratie
een vrank anti-literatuurstukje van Philippe Soupault:
‘Les beaux mots bordés de plumes ou de petites fusées odorantes, les
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périodes construites avec des cailloux transparents ne valent pas les deux
sous que je vous jette à la figure... Vous tous qui êtes gonflés d'idées et de
principes comme des oies et qui me ressemblez comme des frères, allez
vous promener dans le champs et rappelez-vous que le blé qui lève est un
roman de Monsieur René Bazin... J'écris un manifeste parce que je n'ai
rien à dire. La littérature existe mais dans le coeur des imbéciles... Moi,
j'ai le courage de siffler et de crier que ce manifeste est idiot et plein de
contradictions, mais je me consolerais tout à l'heure en disant que cette
fameuse littérature, la fleur de pissenlit qui est née dans le diaphragme des
crétins, est encore plus bête.’25.
Niet zo eenzijdig-vernielend is het klankgedicht. De dadaïst heeft het geloof in de
taal als kunstmateriaal verloren, hij wil het woord van zijn enge betekenis ontdoen,
hij gaat de logische en de spraakkunstmatige harmonie van de zin aan het wankelen
brengen. Het wonder van de eerste stamelklanken van het kind wordt herleefd. Het
experiment leidt tot magische formules, soms tot een prettig en geslaagd huwelijk
van klank en ritme. Het meest bekoren mij de klankgedichten van Hugo Ball. Hij
benadert het dichtst de rijkdom van de absolute kunst van de muziek. In zijn
klankpoëzie heeft hij wel de logica uitgestoten, maar hij heeft aan klankwoorden een
absolute draagwijdte gegeven. Bij hem is het geen taalpatserij, hij laat irreële stemmen
uit zijn onderbewustzijn doorbreken, die hij ritmisch registreert in het gedicht. Ball
is de priester, de bemiddelaar, die een ongekende wereld vol gevoeligheid en sfeer
aan de begenadigde luisteraar mededeelt. Men moet luisteren naar hem met het oor
en met het hart en met verbeelding. Een klankgedicht dient creatief te worden gelezen.
Dan zult u in het gedicht ‘Karawane’ (1917) van Hugo Ball een karavaan zien en
horen voorbijtrekken, olifanten met bruingebrande wezens erop, langs een halfdroge
rivier. U geniet van dit tijdloos gebeuren, er is verzengende hitte, de schreeuw van
de berijders is nauwelijks hoorbaar bij de zandige en doffe tred van de adamische
dieren. Maar boven alles weerklinkt in de kosmos bovenmenselijk geslurp en getoeter.
Het gedicht moet de lezer reinigen van ijdel, dagelijks woordgekraam, het geneest
hem van kleinmenselijke zorgen en het brengt hem vooral in de nabijheid van Zon
en Schepper:
‘jolifanto bambla o falli bambla
grossiga m'pfa habla horem
egiga goramen
higo bloiko russula huju
hollaka hollala
anlogo bung
blago bung blago bung
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boso fataka
ü üü ü
schampa wulla wussa olobo
hej tatta gorem
eschige zunbada
wulubu ssubudu uluwu ssubudu
tumba ba-umf
kusa gauma
ba-umf.’26.

Als derde literair stokpaardje van dada gelden het banaal aforisme en de korte ludische
gedichtjes. Het aforisme getuigt van de vindingrijke verbeelding van de dadaïst op
het gebied van stompzinnigheid en nonsens. Dit genre heeft zelfs aanleiding gegeven
tot enkele tijdschriften. De Franse lyricus Paul Eluard gaf in 1920-21 zes nummers
‘Proverbe’ uit, taalexperimenteel gestuwd door een vers uit Apollinaires
‘Calligrammes’: ‘O bouches l'homme est à la recherche d'un nouveau langage /
Auquel le grammairien d'aucune langue n'aura rien à dire.’27. Enkele jaren later wijdt
Schwitters zijn vierde Merznummer (juli 1923) aan ‘Banalitäten’. Sommige aforismen
ontroeren door hun poëtische charme, andere herinneren slechts aan de reclame. Het
alledaagse, het dwaze en vulgaire worden tot kunst uitgeroepen. Maar soms is het
aforisme zo banaal, dat het de argeloze lezer met een lachbui verrast. Een kleine
bloemlezing:
‘Je n'ai jamais pu que mettre de l'eau dans mon eau.’ (Picabia)
‘Bij elke gulp behoort een pantalon.’ (Van Doesburg)
‘Mahomed ist ein angelsächsischer Genitiv.’ (Arp)
‘Comment vous appelez-vous? Moi aussi.’ (Soupault)
‘Schoonheid is de parodie der werkelijkheid.’ (Van Doesburg)
‘Cet été, les éléphants porteront des moustaches. Et vous?’ (Soupault)
‘Le mal, c'est comme les enfants, sur terre on en doit avoir.’ (onbekend
dadameester)
‘Der Dümmste ist nicht dumm genug.’ (onbekend dadameester)
‘Si vous lisez André Gide tout haut pendant dix minutes vous sentirez mal
de la bouche.’ (Picabia)
‘La volonté de grandeur de Dieu le père ne dépasse pas 4.810 m en France,
altitude prise au-dessus du niveau de la mer.’ (onbekend dadameester)
‘Willem Kloos: Le pot de chambre de Pétrarque.’ (Van Doesburg)
‘Dada ist schön wie die Nacht, die einen jungen Tag in ihren Armen wiegt.’
(Arp)
De talrijke dichtbundels staan vol van deze kleurrijke aforismen. Vooral Francis
Picabia gaat de perken van de redelijkheid te buiten. Zijn werk
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is een dankbaar arsenaal om de geest van dada te vatten. De dadaïst specialiseert
zich ook in het korte gedicht en het is niet al taalverkrachting dat de dadaklok luidt.
Getuige daarvan het zeer lieve en spirituele gedichtje ‘Le Phénix renait de ses cendres’
van Louis Aragon:
‘Sur l'amour on avait écrit
Sortie de secours interdite en cas d'incendie
Sur le ciel on avait écrit
Vous vous trompez ce n'est pas par ici
Et sur la nuit on avait écrit
On n'avait écrit rien du tout sur la nuit.’28.

De dadaliteratuur is zeer omvangrijk. Naast de talloze tijdschriften, is er een berg
van afzonderlijke publikaties, die ik in het bestek van dit artikel buiten beschouwing
moet laten. Het toneel wordt gedegradeerd tot sketch, de literatuur wordt verlaagd
of verruimd tot cabaret. Ook het scheppend proza wordt duchtig uit zijn lood geslagen.
De kortverhalen van Schwitters zijn fantastische en absurde grotesken.
Ribemont-Dessaignes schrijft een roman ‘L'Autruche aux yeux clos’ (1924), prettig
pornografisch in de geest van Voltaires filosofische verhalen. De erotische spanning
hierin wordt plots gebroken door het 25e hoofdstuk, dat bestaat uit enkele
dagbladartikels. Maar ook de dadaspanning wordt gebroken. Happenings vermoeien.
De neerhalende, zwarte verbeelding raakt uitgeput. In Parijs eindigt het avontuur in
ruzie en krakeel. Ondertussen heeft André Breton Sigmund Freud ontmoet en hij
installeert het ‘onderbewustzijn’ als nieuwe muze bij zijn schandaalvermoeide
vrienden. Op de ruïnes van dada groeit een jonge kunst. De dadaïsten zijn uitgevloekt
en scharen zich rustig bij elkaar om ‘automatisch’ te schrijven. Gedachtenflitsen,
gevoelsopwellingen, associaties worden zonder correctie op papier gezet. Beelden
voeden andere beelden, woorden nestelen zich in nabijheid van andere woorden,
waarnaast ze gedurende negentien eeuwen nooit hadden plaatsgevonden. Er ontstaat
een grillige, mysterieuze literatuur, die niet het produkt is van verstand, werkelijkheid
of esthetische bekommernis. Het surrealisme is er. Het is gegroeid uit de speelse
bevliegingen van dada. Het is het nieuwe kunstgebouw, dat door de dadaïsten zelf
is opgericht.
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Wilfried van Craen / Gedicht
Laat mij dan de dood
opperste ontknoping
oplossing aan iedere proef
maar verwijder
godverdomme verwijder mij
haar dagelijkse voorsmaak
En verwijder in een laatste stuiptrekking
ook de tijd
zodat ik zal kunnen leven in een tederheid
bevrijd van alle tijd
Alleen het ogenblik zou me resten,
de cardinale kruising van alle verleden en toekomstige tijden
Het Ogenblik
en de ruimte, weldra vertrouwelijk, gerustgesteld
weldra verblindend door haar grootsheid,
grenzeloze vertrouwdheid met m'n dromen
Honderd waarachtige vermommingen wil ik bezitten
Een huid voor ieder genot, een waarheid voor iedere dag,
een nieuw verleden voor elke gedroomde toekomst
Een naam, een voornaam voor elk gezicht, elke ontmoeting
En elke dag wil ik, midden de dageraad, herboren worden
me herbeginnen naar m'n eigen goeddunken, naar de stemming
van het alomvattende ogenblik
zonder verleden noch toekomst, oud of jong
zonder leeftijd
Eindelijk, zonder terughouding, zonder angst
zal ik dan het heden leven.
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Kroniek
André Demedts / De poëzie van René Verbeeck
Naar aanleiding van Van de zalige Knoop van Man en Vrouw,
Heideland-Orbis, Hasselt 1971
‘Voor het huwelijksleven heeft niemand in onze taal beelden en een zang getroffen,
als Vondel deed.’ Dat schreef Dirk Coster in de inleiding tot zijn onverbeterlijke
bloemlezing De Nederlandsche Poëzie in honderd Verzen. Hij dacht natuurlijk aan
‘Waer werd oprechter trouw / dan tusschen man en vrouw / ter weereld oit gevonden?
/ Twee zielen gloende aen een gesmeed, / of vast geschakelt en verbonden / in lief
en leedt.’ Drie eeuwen later heeft René Verbeeck dat thema, een van de blijvende
onderwerpen in de lyrische poëzie, zo persoonlijk en dichterlijk verwoord, dat hij in
dat ene aspect van Vondels veelzijdigheid hem tot het vlak van de gelijkenis benaderd
heeft.
In 1974 wordt Verbeeck zeventig jaar oud. Hij heeft een vruchtbaar leven achter
de rug, waarin beproeving en leed hem niet bespaard gebleven zijn. Na de tweede
wereldoorlog heeft hij enige maanden in een gevangenis doorgebracht. Daarvoor en
daarna was hij leraar, dichter, essayist over Marsman en Buckinx, vertaler en stichter
van De Bladen voor de poëzie. Dat laatste initiatief heeft aan onze literatuur een
mooie dienst bewezen, door jonge dichters een kans te gunnen, zodat hun talenten
niet onontgonnen bleven. Verbeeck was en is een man die meegeleefd heeft met de
gemeenschap, een mens onder de mensen, geen dilettant uit de school van Oscar
Wilde en ook geen strijder zoals onze René De Clercq. ‘Vlaanderen, ook de stillen
werken aan u’, schreef hij in het najaar van 1939. Op dat ogenblik had hij vier
verzenbundels gepubliceerd. Zes zouden nog volgen, vóór Van de zalige Knoop van
Man en Vrouw, onderwerp van deze verhandeling.
Wij weten niet veel over het werk van een dichter als wij de bronnen van zijn
poëzie niet kennen. Denkend aan Verbeeck zien wij er drie. Toen de eerste
wereldoorlog eindigde was hij, op 18 april 1904 te Wilsele geboren, veertien jaar
oud. Tijdens zijn studiejaren, de levensperiode waarin men de eerste en sterkste
indrukken van de wereld buiten de beschutting van zijn ouderlijk huis ondergaat,
kwam hij onder invloed van de nieuwe gedachten over de samenleving, de kunst in
het algemeen en de literatuur in het bijzonder, die in dat veelzijdige verschijnsel dat
expressionisme heet,
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verenigd gingen. Het expressionisme heeft hem bevrijd uit het burgerlijk denken van
de negentiende eeuw en uit de prosodische versdwang, geen hinderpaal voor de ware
dichter, getuige Guido Gezelle en Van de Woestijne, maar wel een misleider voor
jongeren, geneigd om uiterlijkheden met essenties te verwarren.
Los van het metrum, soms ook maar lang niet altijd van het rijm, kon in de poëzie
van Verbeeck zijn fel bewogen taalritme tot ontplooiing komen. Een expressionist
zoals Van Ostaijen, Moens, Gijsen en Mussche dat in hun eerste periode waren, is
Verbeeck nooit geweest. Dat bleek al uit De donkere Bloei (1930), het werd
onloochenbaar na De Minnaars (1935). In korte jaren heeft hij dezelfde evolutie
doorgemaakt als Marsman, aan wie hij in 1960 een studie wijdde. De mens wordt
zijn leven. Hij herstelt de eenheid tussen doen en zijn, bant de piekeraar uit, de man
die toeschouwer én wetgever wil zijn. Enkele van Verbeecks mooiste gedichten
worden door die levensvolheid gedragen, zowel inhoudelijk als door de ritmische
vaart van de taal.
Anderen zullen trachten dat vitalistische ritme uit de gedachtelijke samenhang van
het gedicht te isoleren. Op hun manier willen zij de zuivere poëzie, als edel metaal
los van de slakken, de betekenis van de woorden, en dwalen af in de ongrijpbaarheid
van een uiterst subjectivisme, waarvoor Gezelle reeds in zijn Roeselaarse leraarstijd
gewaarschuwd heeft. Verbeeck ontwijkt het gevaar. Want er is een derde bron waar
zijn wereldvisie en vormkracht op teruggaat, één die dieper ligt en ouder is dan de
expressionistische en vitalistische strekkingen in hun moderne verschijning. Wij
bedoelen het irrationele in de mens, alles wat intuïtie, gevoel en verbeelding, wat
mysterie is, beaming van een totale werkelijkheid, die slechts langzaam en stukje na
stukje door de rede ontdekt en in haar magazijn van overzichtelijkheden een plaatsje
aangewezen wordt: de neoromantiek van Rilke, na hem van Jacobsen en Maeterlinck,
heeft Verbeeck een weg gewezen.
Door een verstrengeling van die verschillende elementen door zijn omgeving en
tijd opgeleverd, met de volstrekt eigen aanbreng van wat in zijn persoonlijkheid enig
en onvervangbaar is, heeft de poëzie van Verbeeck haar definitief karakter gekregen.
In zijn jongste verzenbundels De Zomer staat hoog en rijp (1965), Het Uur van de
Wesp (1967) en Van de zalige Knoop van Man en Vrouw (1971) heeft zijn poëzie
haar voldragen rijpheid bereikt. Wonderbaar lijkt het ons dat zoveel levensinhoud
en plastische taalschoonheid met zoveel eenvoud samengaan. Niet verkeerd te
verklaren: eenvoud niet te verstaan als doorzichtigheid en gemis aan grondigheid,
wel als streven naar een onversierde en ondubbelzinnige verwoording.
Reeds in zijn vroegere bundels - het gedicht Februari uit De Minnaars is
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er een voorbeeld van - treft bij Verbeeck de frisheid van waarneming en uitdrukking.
Hij heeft ze bewaard, ondanks het gewicht der jaren. Onder de expressionisten bezat
Verbruggen die eigenschap, onder hun tegenstanders van 't Fonteintje was het Minne,
met zijn ‘April floot door zijn vingers in de verte’.
Denkend aan die eenvoud, helderheid met diepte verenigd, weerkaatsing op een
vijvervlak van de hoge zomerhemel, moeten wij Moeder Aarde aanhalen. Er bestaan
veel gedichten over dat onderwerp. In de tijd van de volkse kunst ging het vaak om
geëngageerde poëzie in de ongunstige, gemakkelijke en opzettelijke zin. Bij Verbeeck
is het eeuwenoud motief, aarde oorsprong en graf van ons leven, niettegenstaande
zijn tragische diepgrond, een aansporing tot aanvaarding van de dood, een belofte
van vrede en liefdeseenheid geworden.
Een tweede kenmerk van zijn dichterlijke persoonlijkheid heeft dat mogelijk
gemaakt: zijn verlangen naar concreetheid. Het is een typische Vlaamse deugd - of
is het een gebrek? - alles te wantrouwen wat onwerkelijk, wat ontastbaar schijnt.
Vandaar onze erfelijke afkeer voor buitensporigheden, intellectualisme dat met
pedanterie gelijkgesteld wordt en alles wat naar onechtheid zweemt. Het abstracte
doet ons zwijgen. Wij zijn het volk van Van Maerlant en Ruusbroec gebleven: als
de kok roept dat de soppen klaar zijn, verlaat uw zevende hemel en kom aan tafel.
De aarde is voor Verbeeck niet een of ander mythisch of symbolisch begrip of teken,
geen waarde op zichzelf die wat het ook zij overtreft, zij is letterlijk de schoot, waarin
hij meteen zijn moeder weer zal vinden, zodat hij in de aarde en in zijn moeder als
in een dubbel schrijn zal rusten:
‘Ze zeggen er rest nu niets meer van u
moedertje, in uw graf
niets meer van het warme eerste huis
waarin ik heb gewoond
ik weet het nog, ik voel het nog.
waar ik uit opgenomen werd
in de grote long van de lucht
en ik hoor het nog, ik hoor het nog
hoe toen de lucht en ik één kreet
van pijn en vreugde zijn geworden
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die ben ik nog, die blijf ik nog
tot de lucht van mij verzadigd
mij loslaat en geeft mij terug
ik weet het nu, ik weet het nu:
daarom, moedertje, daarom
zijt gij moeder aarde geworden.’

Niet die verhouding evenwel van het kind tot zijn moeder, van de moeder tot haar
zoon, maakt het hoofdthema van Verbeecks voorlopig laatste bundel uit. Centraal
staat de belevenis en verheerlijking van de huwelijksliefde. Lichaam en geest,
hartstocht en bezinning. Herdenking van een verleden, met alles wat het insloot, ook
de tijd van leed en angst ‘achter de staven’, het vergroeien tot een onmisbaarheid
voor elkander, de vreugden en verrukkingen, de ogenblikken van spijt om de
‘dissonant van een onvertogen woord’. Alles mannelijk beheerst, zonder weekheid,
zonder gedweep. Daarbij komt sinds Het Uur van de Wesp het vooruitzicht op het
onvermijdelijk einde: Op deze Helling van het Leven:
‘Op deze helling van het leven
leert alles mij de tijd te meten aan 't verval
ook gij zo heerlijk in uw vlees gekleed
er is geen scherper pijn
geen feller strijd
er zijn gedachten waaruit balsem vloeit
maar het hoofd blijft schrijnen van herinnering heet
en het geloof?
een hert in 't nauw gedreven
dat beurtelings voorwaarts rukt en deinst.
ach, is het d'aloude lepe slang
of een engel die fluistert in mijn tong
dat ook aan de toekomst werkt de dood
en ons de jaren nader brengen
tot wat van ons voor eeuwig blijven zal?’
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De twee gedichten door ons overgeschreven werden niet gekozen omdat zij mooier
dan de andere zijn. Op weinige na liggen zij alle op hetzelfde peil. De existentiële
poëzie van Verbeeck klinkt als een mijmerend spreken, tussen verhevenheid en
ontluisteringsvlakheid in. Haar oorspronkelijkheid volgt uit de eenheid van kunstenaar
en kunst, uitgestraald in de eenheid van het gedicht. Wat natuur is, leerde Verriest,
en mag groeien zonder belemmering en verminking, wordt door de verhoudingen
van zijn delen evenwichtig gaaf en schoon. Zo vullen bij Verbeeck alle elementen
van zijn poëzie, als bij een organisch wezen, elkaar aan. Blinkpunt is de beeld
geworden gedachte. ‘Schoon gezicht van mijn vrouw / levende stempel op mijn
nageslacht.’ - ‘Dat met het stijgen van de jaren / onze ziel niet oud mag worden / laat
haar een springvis blijven.’ - ‘En de ziel van 't levend water / spreekt mij in uw ogen
/ van genade die mij wast / van wat ik ooit u heb misdaan.’
Veel moderne poëzie is alleen maar beeld. Haar dichters denken niet aan het leven,
zij zoeken alleen maar een manier om het nog eens anders te zeggen dat zij niets te
zeggen hebben. Daardoor blijft hun werk zo'n hermetisch gesloten boek, niet te
ontraadselen omdat er geen waarheid in ligt. Verbeeck dicht uit het leven en zijn
gedicht leeft op zichzelf: dat is de oorzaak van zijn betekenis en de waarde van zijn
werk.
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Kroniek
Marcel Janssens / Nieuw Nederlands proza: het etterbuilsyndroom
Dat etterbuilsyndroom ontleen ik aan Kees Simhoffer, die het daarover heeft in zijn
roman De knijpkat (Paris-Manteau) n.a.v. de in verveling vergane jeugd van zijn
hoofdpersonage. Het syndroom is echter niet alleen op diens verknoeide jeugd
toepasselijk, maar op de hele rotzooi van een leven dat juist zijn absurd-domme dood
waard is. Aan de hand van een collage van tekstfragmenten in de ik-vorm rekent
Simhoffer cynisch met dat leven af. Het anekdotische stramien van de collage is vrij
eenvoudig: een man, al zeven jaar gehuwd, is enige tijd alleen in zijn woning, terwijl
zijn vrouw Judith in het ziekenhuis vertoeft voor de bevalling van haar derde kind.
De lezer wordt van bij het begin opgenomen in de speciale sfeer en de eigenzinnige
structuur van een bewustzijnsroman doordat de verteller van meet af een
vervreemdend soort van simultaneïsme beoefent: de autorit van de ik-persoon wordt
over een bevallingsscène geschoven en wordt als bevalling geschreven. Binnen de
hoofdstukken gaan simultaneïsme en collagetechniek hun vrije gang, ook de orde
van de hoofdstukken onderling berust op het principe van de montage. De even
hoofdstukken, cursief gedrukt en door de bladspiegel verder afgezonderd van de rest,
beschrijven de familie en de jeugd van de ik-figuur. De opvoeding en de oorlogsjaren
op het platteland zijn de belangrijkste motieven uit de cursiefteksten. Het beginsel
van samenhang in deze gebarsten mozaïek is natuurlijk de ik-figuur, die overal wel
herkenbaar is als kind, puber, echtgenoot en vader of alleszins uit verschillende ikjes
(en hij-gedaanten) kan worden samengesprokkeld, maar meer nog een mentaliteit,
d.w.z. een houding tegenover het leven dat hem overviel en dat hijzelf ten derden
male voortplantte, hoewel hij, laborerend aan zijn radicaal cultuurpessimisme, zich
bestendig afvraagt of het verantwoord is anderen met etterbuilen te besmetten.
De knijpkat is een deprimerend getuigenis van levensonmacht en agressieve
levensonwil, onwil althans in de gegeven omstandigheden. Het is in vele opzichten
een protesterende antitekst. Zoals zovelen van zijn leeftijdgenoten, zowel in Nederland
als in Vlaanderen, zien we Kees Simhoffer met agressieve razernij zijn onbehagen
afreageren tegen de rooms-westerse be-
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schaving. De knijpkat werd tégen de tijd geschreven: tegen onze tijd die kinderen
van in hun prilste jeugd voor het leven kwetst, en tegen de tijdzonder-meer die ons
fataal meerukt naar de dood. Het opvoedingspatroon in een christelijke gemeenschap
te lande wordt grimmig geridiculiseerd, zoals overigens de godsdienst als zodanig.
Dit moge o.m. blijken uit een paar cynische verhaspelingen van bijbelteksten (bij
voorbeeld p. 140), die in een montage die alles egaliseert, worden kapotgeschreven.
Het resultaat van zo'n opvoeding is de ik-figuur die - symptomatisch gebeuren - niet
in staat is om in een stal waar een koe moet kalven, een knijpkat in de juiste positie
te houden. Het wantrouwen van de verteller tegenover onze cultuur grijpt echter veel
verder om zich heen. Hij valt het eigengereide intellectualisme van onze beschaving
aan, maar verwijt haar evenzeer dat zij de consumerende burger belet kritisch te leren
denken. Het kind dat Judith gaat baren, staat hetzelfde lot te wachten: ‘Als ze leren
denken, zijn ze de klos. Ze mogen niet denken, God beware hen. Ze moeten
consumeren, vrijen, liefhebben, bankroet halen, maar niet denken, niet piekeren,
geen oorlog zien. Laat ze roeien of zeilen of paardrijden desnoods, maar laat ze niet
veretteren in gedachten.’ (118-119). Ook de hybris van de mens, meer bepaald van
de westerse mens die zich de koning van het ras waant, gaat over de kop: ‘Een
verregende koninginnedag is net zo'n probleem als een druiper in Hongkong of
napalm in Mozambique, het ligt er maar aan wat voor stipje je bent op de globe van
de meester en in wat voor kleur.’ (143). Het boek drijft op het relativisme van de
waarheden en op een scepticisme dat radeloos optornt tegen het etteren in de hersens.
Het etterbuilsyndroom culmineert in de doodsobsessie. Het hele antiboek lijkt mij
geconcipieerd vanuit het bewustzijn dat een doodskanker onder vele al of niet
verborgen gedaanten (fysisch, psychisch, sociaal, politiek) het leven aanvreet. Ter
gelegenheid van een uitstapje naar Middelburg noteert de verteller cynisch: ‘twee
uur later eten we poffertjes in Middelburg in de schaduw van de Lange Jan, maar
dat het leven zand is in de muis van Gods hand, staat als een paal boven water. Ik
klim dan ook op de preekstoel van de Lange Jan en verkondig het luide: Het leven
is als zand in de palm van Gods hand, of beter: een vuiltje in Gods oog. Hij wrijft
en het wordt alleen maar erger. Dat staat als een paal boven water, als een baken in
zee, als een wieg in een kinderkamer.’ (119-120). Zo worden in De knijpkat alle
facetten van de verwording te kijk gesteld. Het is een kijkkast vol afzichtelijke tronies
en maskers die de doodsangst smoren onder een uitzinnig gegrinnik. Simhoffer
ontketent de rebellie van het gegrinnik tegen het vuilnis van leven en sterven. Deze
grijnslachende pogingen tot zelfbehoud en overleving in een grondig verpeste wereld
beschouw ik als
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een zeer typisch kenmerk van schrijvers van zijn ‘verloren’ generatie. Het boek
eindigt met een uitzinnige belijdenis van de doodsangst. Al wat eraan voorafgaat is
naar mijn gevoel niets anders dan een radeloos verweer tegen de aftakeling, het
oud-worden, de bejaardenflat, de ziekte, de vervuiling, de verminking, de aliënatie
onder al haar vormen. Het boek laat een naargeestige indruk na. Het enige verweer
van de schrijver tegen de vernederende verwording lijkt te liggen in agressieve spot,
incluis zelfspot, en in een flinke dosis vitrioolhumor, waarmee een reddeloos verloren
bewustzijn zich de illusie schept van zich nog even weerbaar te kunnen opstellen
tegen de rotzooi waarin de barende Judith haar angsten uitschreeuwt. Wat zij baart,
is de dood.
Het pessimisme waarvan Werner Pauwels getuigt in Geen zonen meer (Orion) is
zeker even radicaal en schrijnend. Want wat gebeurt er met de kinderen van de
oorlogskinderen? Zij haten hun vader en keren zich tegen hem, evenals tegen het
falende vader-imago van de maatschappij. Hier staat meer op het spel dan een
generatieconflict. Het gaat in feite zoals bij Simhoffer om een diep kankerende
onvrede tegenover een maatschappelijk bestel dat hier in de wederzijdse agressiviteit
binnen een vader-zoonverhouding gesymboliseerd wordt. De ik-verteller (de vader
van de zoon en van een dochtertje) oordeelt zo mogelijk nog zwartgalliger dan de
ik-persoon van Simhoffer over de overlevingskansen van zijn kinderen: ‘Toekomstige
werkers in grote ondernemingen met Amerikaanse investeringen. Zij allen die op
die manier in de strijd worden geworpen zijn op voorhand verloren. Daniël in de
leeuwekuil. Ratten in petroleumvaten.’ (10). Die fundamentele bestaansonzekerheid,
hier ten top gedreven door de kwelling van een gefrustreerd vaderschap, mag wel
het thema van Pauwels' roman genoemd worden. De deprimerende narigheid van
deze tekst is nog groter dan die van De knijpkat, omdat Werner Pauwels het gegeven
minder verliteratuurt. Pauwels geeft de emoties van zijn ik-figuur onvertogen en
ongekuist prijs, en wat vulgair is, zegt hij ook vulgair. De gevoelstoon van Geen
zonen meer is gelaten, illusieloos. De vader rebelleert niet meer, daardoor is hij nog
radelozer en meer tot verlamming gedoemd dan de jonge vader in De knijpkat. De
vader van dat onmogelijke kleinkind van de oorlog dat in het wederopvoedingsgesticht
zal eindigen, laat zich veeleer schoppen en vernederen als een hond, omdat er toch
geen kruid gewassen is tegen de ontaarding van de zoon. Hij maakt meteen het bilan
op van een deerlijk falende maatschappij die de zonen kweekt die ze verdient. Zij
speelt ons ook de kinderen toe die wij verdienen. Werner Pauwels stelt zich aldus
niet tevreden met een goedkope maatschappijkritiek, maar hij laat via het
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zelfbeklag van zijn passieve hoofdpersoon, die zijn zoon ook is gaan haten, een
schuldvraag doorschemeren.
In het laatste hoofdstuk van dit boek komt plots een tweede ik-persoon aan het
woord, namelijk de verloren 16-jarige zoon zelf. Die werd inmiddels door de politie
ingerekend en ter beschikking van de kinderrechter gesteld. En die rekel keert met
zijn visie op de gebeurtenissen plots de appreciaties om: zijn vader, het
burgermannetje, noemt hij ‘zo gek als een staldeur’ (138), en zijn moeder is voor
hem ‘dat belachelijk ouderwets mens dat over de gevolgen van mijn wangedrag zit
te wenen.’ (139). Agressiviteit en haat spruiten hier blijkbaar voort uit afgrijselijk
onbegrip, dat niet valt te verhelpen. Over deze afgrond tussen de generaties is enkel
een gesprek van doven mogelijk. Ik heb zelden een zo schrijnend-rauwe klacht over
het fiasco van een vader-zoonrelatie gelezen. Simhoffer eindigt zijn boek met een
in verbijstering afgebroken zin: ‘God heeft ons verblijd met de geboorte van een
dochter. Drie keer is scheepsrecht. Hij heeft net opgebeld en beloofd dat ie alles in
het werk zal stellen om te zorgen dat de kleine Maria zo snel mogelijk in een tehuis
voor...’ (148); de titel van Werner Pauwels' roman geeft te verstaan dat drie keer
helemaal geen scheepsrecht is... Het pessimisme heeft ‘le métier d'homme’ zó diep
uitgekankerd dat vaders de vraag gaan stellen, nu er toch geen zonen meer zijn, of
het niet stilaan geboden is, uit te scheiden met het bedrijf.
Met de novelle Ga weg, ga weg, zei de vogel van Alfred Kossmann (Querido) zijn
we op een flatje in een huurkazerne beland. De vijftigjarige Strijveld, telefonist in
een bedrijf, leeft volkomen afgezonderd van zijn omgeving. Vastgesjord aan de
onverbiddelijke tredmolen van zijn gewoonten, sluit hij zich als maniak van de
eenzaamheid in zijn eigen wereldje op. Al wat hij doet, is geluiden ‘visionair’
registreren. Hij loert de huurkazerne af met zijn rechteroor. Dat is het enige nog
openliggende kanaal voor contact (niet voor communicatie, want de man slorpt alleen
maar op in zijn trommelvliezen en in zijn verbeelding). Zijn buren worden met
geruchten geïdentificeerd. Zo wordt bij voorbeeld een in de nabijheid wonend
Vondeliaans dichter regelmatig door zijn eega met de matteklopper (of is het een
rijzweep?) gekasteid op vijfvoetige jambemaat. De fysische en mentale ommuring
van deze man is volstrekt. De buren tonen niet de minste belangstelling voor hem.
In een drukbezochte kroeg moet Strijveld ‘liplezen’ om contact te hebben (‘de bar
is leeg en vol mensen’, zei Van Ostaijen...). Wat allerlei zogenaamde intellectuelen
daar uitslaan, is overigens je reinste blabla. En nu komt op een keer zijn werkmakker
Van Duin op hem af om hem in zijn flat neer te schieten (of beeldt Strijveld zich
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dat in?). Had Van Duin, die met hem in Duitsland verbleef op het eind van de oorlog,
nog wat af te rekenen? In elk geval, hij neemt achteraf de man die hem had willen
vermoorden, mee naar zijn flat. Na dit voorval lijkt Strijveld eindelijk vrede gevonden
te hebben: ‘En ineens verveelde Strijveld die bombastische onzedelijkheid. Er was
vrede in hem, iedere minuut meer vrede, hij doezelde bijna weg, en het huis was stil
wanneer hij zijn gehoor goed inschakelde.’ (67). Maar wat hij nu hoort, zijn de
dromen van al die bewoners, groot en klein. Andermans dromen kunnen horen, is
het niet een vreemd vermogen dat hem voortaan de slaap zal ontnemen, maar is het
ook niet de bezegeling van zijn gevangenschap en solipsisme?
Naar mijn mening is niet het vreemdsoortige verbeeldingsleven van Strijveld het
belangrijkste gegeven in deze tekst, maar het wrange beeld van een competitie- en
prestatiemaatschappij dat de schrijver schetst via zijn zonderlinge telefonist. Precies
wat de competitiemaatschappij niet interesseert, trekt de dromer aan: ‘Hij was eens
aan een cursus Chinees begonnen, en ermee opgehouden toen hij zich, tot zijn schrik,
bezon dat het nuttig was om Chinees te kennen. Dan liever Latijn, daar had je niets
aan.’ (48). Wedijver, afgunst, rancune, prestatie en rendement doen de ware
werkelijkheid ‘verschimmen’, zo meent hij (50), en hoe meer we worden opgejaagd
door technologie en commercie, hoe meer wij in illusies gaan leven. Jonge
intellectuelen staan in de kroeg te debatteren om te winnen, slaven als ze zijn van
een verkeerd gegroeide maatschappij (55). Dus ook bij Kossmann, zoals bij Simhoffer
en Pauwels, een gelijkaardige maatschappijkritiek, hoewel dit keer in mineur en met
een vernisje van dromerig, maar in de grond meelijwekkend escapisme daarover.
Aan de basis ligt steeds hetzelfde naar pessimisme neigende onbehagen ten aanzien
van de huidige aliënerende maatschappij, ja zeker, maar, ruimer gezien, ten aanzien
ook van de existentie zelf. Uit dat onbehagen worden dromen als die van Strijveld
geboren: een dun kalmerend zalfje over de etter.
Men kan tegen het kapitale onrecht van de etter en de dood rebelleren, maar omdat
er toch geen remedie is, kan men de verwording artistiek neutraliseren door er zich
als estheet in te vermeien: dit zal wel decadentie heten. Zo iets gebeurt in de bundel
Allegria! Allegria! van de maniërist Patrick Conrad (Paris-Manteau). De bundel
bevat naast het titelverhaal nog Where is my gun, Lola? en de herwerkte versie van
De kleine dood van Kasper Q.
Patrick Conrad, bekend om zijn precieus-maniëristische gedichten, bespeelt in
deze prozateksten twee gegevens die in sommige kringen tegenwoordig erg in trek
zijn: vampirisme en horror. Gewoon-realistische uitgangspunten vermengt hij handig
met verbazende ingrediënten uit de griezelliteratuur.
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Bij voorbeeld: een vereenzaamde 63-jarige bureauchef Antoine Depaepe, op
vampierfilms verslingerd, heeft zich een Musidora-doll uit verend plastic
schuimmateriaal aangeschaft; tot zijn verbijstering blijkt deze pop, die al de
kenmerken van zwangerschap vertoont, volgepropt te zitten met walgelijke wormen
(Allegria! Allegria!). Deze griezelige wormenpest wordt op troebel-decadente wijze
opgevangen in de maniëristische slotzin: ‘En uit Musidora's linkeroor begon traag
en zwaar een glimmend straaltje donkerrood bloed te vloeien, dat als een wazige
roos in het gele fluweel van haar sofa verdween.’ (21). De central figuur uit Where
is my gun, Lolo?, de jonge aristocraat Axel Doodt, eveneens een vampier, verlangt
op een ‘hopelijk esthetische manier’ aan zijn eind te komen. Ook hij is ‘vreselijk
mooi’, ‘reeds moe van een leven vol vlokkige liefde dat hem niets dan artificieel en
oppervlakkig genot meer schonk.’ (24-25). Het kolossale fortuin van zijn ouders
maakt hij op aan pervers genot. Ook in deze tekst wordt het lelijke precieus
gekoesterd: ‘Een wrat lijkt qua structuur sterk op een zee-anemoon’ (23); het vreselijk
verminkte hoofd van de dode Axel is een ‘bloederige bloem’ (42). Dergelijke
combinaties als ‘vernielende schoonheid, verschrikkelijke schoonheid, een zieke
bloem, een gezwel als een bloem, donkere zon, zwarte zon, koud vuurwerk’ typeren
het zwoel-decadente gevoelsklimaat van deze teksten. Overal plaatst de schrijver
estheticistische toetsjes - een beeld, een stilistische nuance, een mooie frase - waarmee
hij van de griezel een artistiek lustobject maakt. Vooral allerlei voorwerpen, waarvan
er sommige als bibelots, zieke kamerplanten, parfumflessen, kamerjassen, sieraden,
luchters e.d. tot de vaste rekwisieten van deze vampierliteratuur behoren, geeft hij
geregeld een maniëristisch aureooltje. De kunstmatige tuin in het park van A. de
Groot (De kleine dood van Kasper Q.) is het prototype van zo'n veresthetiseerde
schijnwereld. De lelijke banaliteit van de reële wereld en de vampiergriezel in de
daarop gesuperponeerde werkelijkheid kunnen samenbestaan bij de genade van de
maniëristische artifax. De fatale verwording wordt ‘niet zonder enige kitch en heerlijke
wansmaak’ (29) met precieuze esthetische gebaren bezworen. Tegen de grote dood
kan Kasper Q. zijn seksuele ‘kleine dood’ uitspelen, ‘zoals men niet zonder enig
manierisme en preciositeit pleegde te zeggen op het einde van de 17e eeuw.’ (118).
Al of niet pervers seksueel genot ligt immers in dezelfde lijn van dandyesk
decadentisme als de hyperverfijnde wellust van het woord.
In dit esthetiserend escapisme wordt de dood lust- en spelobject. De artifax poogt
de verwording op afstand te houden door ze flonkerend te verwoorden. Misschien
steekt hierachter een nog verschrikkelijker wanhoop dan uit de boven vermelde
teksten is gebleken.
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Kroniek
Albert Westerlinck / Ruyslinck over ontwikkelingshulp
Wanneer een woord elke dag voor ons verschijnt, in kranten, folders, tijdschriften,
op t.v.-schermen, muurkranten, kleefzegels, in politieke debatten, predikaties,
radiodiscussies, enz., bestaat het gevaar dat het veel van zijn inhoud verliest. Zo gaat
het met termen als ‘derde wereld’ of ‘ontwikkelingshulp’. Wij worden er via een
nonstop-offensief van allerlei grootmachten zodanig door overstelpt, dat ze nog maar
amper tot ons spreken.
In die omstandigheden is er heel wat moed toe nodig om aan zulk onderwerp een
roman te wijden. Ward Ruyslinck heeft dat toch gewaagd. De Heksenkring (Uitg.
Paris-Manteau, Amsterdam-Brussel) is als verhaal helemaal in beslag genomen door
de sociale wantoestanden in de achterlijke volksbuurten van Buenos-Aires. Alhoewel
hij voor zich de vrijheid van de romanschrijver opeist, gaat Ruyslinck er ook prat
op, de waarheid van de documentarist weer te geven, of, zoals hij in zijn Inleiding
zegt, hij heeft ‘getracht de Argentijnse realiteit van vandaag zo dicht mogelijk te
benaderen’ (p. 5). In die werkelijkheid heeft hij evenwel vooral de sociale
wantoestanden in de hoofdstad onder de loep genomen, en nog meer speciaal de
repressie van de staatspolitie tegen ondergedokenen, sociaal opstandigen, ook priesters
en andere sociale vrijwilligers die het leed willen helpen genezen. Heel het boek zou
men kunnen resumeren als de jacht van de staatspolitie in een paar krotwijken om
ondergedokenen op te sporen en door allerlei vormen van spionage mensen met min
of meer opstandige gedachten te grijpen. Tegenover deze gevaarlijke macht staan
enkele armoedzaaiers, waaronder een paar missionarissen een min of meer leidende
rol spelen, die aan het gevaar willen ontsnappen zonder daarom hun sociale
overtuiging te verraden.
Ruyslinck schrijft in zijn Inleiding dat sommige lezers het werk wellicht een
‘sociale roman’ of een ‘priesterroman’ zullen noemen. Wat mij betreft, ik zou het
bij voorkeur een politieterreurroman noemen. Daarbij denk ik aan een genre dat na
de oorlog zijn eigen bestaan heeft gekregen. Ruyslinck weet ons willens nillens te
dompelen in een sfeer van angst en terreur, die uitgaat van het machtige, anonieme
politieapparaat en die op al deze armoewijken weegt. In luitenant Albarillo, die de
mensenjacht leidt, be-
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lichaamt hij al het cynisme, de gewetenloosheid, de gluiperigheid die de Kwaadaardige
Macht in heel het werk van Ruyslinck eigen is. Spionage, razzia's, folterkamers,
diabolische folteringen, anonieme liquidaties; daartegenover onvindbare
schuilplaatsen, nachtelijke vluchten, wachtwoorden, enzovoort, alles brengt ons in
de terreursfeer van de totalitaire politiestaat. Ruyslinck is daarin uitstekend geslaagd.
Ook de betrekkelijk kleine ruimte waarin hij zijn roman situeert, draagt ertoe bij de
sfeer van onontkoombaarheid te scheppen: het is in die kleine doolhof van
kronkelstraatjes met kleine kamertjes, hokken, ondergrondse schuilhoekjes, dat het
noodlot zich onweerstaanbaar afspeelt.
Wie het werk van Ruyslinck kent, zal reeds verbindingen met zijn vroeger oeuvre
hebben gemaakt. De fascinatie van het lelijke, donkere, vieze als levensbeeld is bij
hem zeer groot en nog groter wellicht de grijpkracht van de angst, die in al zijn
vormen - van achterdocht tot panische terreur - de maatschappelijke verhoudingen
overheerst. Homo homini lupus. Vooral de absolute macht die willekeurig over de
mens beschikt, is een bestendig gevaar.
Men begrijpt allicht hoe Ruyslinck vanuit zijn psychische aanleg en ideologie
vanzelf ertoe komt zijn roman dat karakter te geven. Niemand kan dat bij ons beter
dan hij.
Gaat het hier om een ‘sociale roman’? Omdat alles hier draait rond mensenjacht,
en wel in het kleine kringetje van een paar priesters, enkele ondergedokenen en een
paar lichte vrouwen, worden de sociale problemen weinig belicht. De arbeiderswereld
en haar actie, de verscheidene strekkingen van de sociale problematiek komen niet
aan bod. Zij zouden ook beter tot hun recht zijn gekomen in een reportage dan in een
roman.
Zou men hier van een ‘priesterroman’ kunnen spreken? Daarvoor pleit dat een
groot deel van het gebeuren draait rond twee priesters, Gustavo en Rodolfo. Beiden
staan ten volle in dienst van de armoedzaaiers die hun parochianen zijn, en ook van
de vervolgden. Bovendien geven zij door het opstellen en verspreiden van opstandige
teksten, door het verbergen van opgejaagden, steun aan de protestbewegingen. Zij
leven volkomen evangelisch en zijn bereid hun leven te geven voor hun evenmens.
Toch zullen sommige lezers, die de traditionele opvattingen van de priesterroman
kennen, de opwerping formuleren dat in zulk een roman het innerlijke leven van de
priester, namelijk zijn religieus leven, overheersen moet. Van de priester Gustavo,
hoe goed en edelmoedig hij ook mag zijn, constateert men dat hij nooit bidt, ja, zich
geen ogenblik met God bezighoudt, tenzij in zijn laatste ogenblikken als hij gemarteld
wordt (p. 236). De priester Rodolfo zien wij een paar keren even bidden (p. 106,
125). Toch kan men
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de vraag stellen - en dit geldt ook voor lekenzendelingen - waar die mensen de kracht
halen om het zware, onmenselijke leven te torsen dat ze vrijwillig op zich hebben
genomen, indien zij geen innerlijk leven, vooral een gebedsleven, bezitten.
‘Priesterroman’ of niet, mij om het even, doch graag had ik die twee priesters met
al hun edelmoedigheid verrijkt gezien met wat meer interioriteit.
Overigens heeft Ruyslinck zijn hoofdfiguur, padre Gustavo, opgevat als een
buitengewoon sympathieke figuur. Weliswaar is de tegenstelling met luitenant
Albarillo een zwart-witverhouding: het lam - de wolf, de spontaan-naïef-eerlijke de sluwe schurk, doch dit maakt het de schrijver mogelijk de vertrapte goedheid, het
vermoorde recht te idealiseren. Iets wat Ruyslinck, met zijn edelmoedige nood aan
‘engagement’, nauw aan het hart ligt! Pater Gustaaf is al negen jaar als
missionaris-parochiepriester werkzaam in de onontwikkelde barrio's van de hoofdstad.
Hij heeft vele deugden, is nederig, eerlijk, bescheiden, totaal vergevingsgezind, tot
alle lijden bereid. Toch heeft hij ook zwakke trekjes: hij is een moedeloze man, een
melancholicus die aan depressie lijdt, hij is dan ook besluiteloos en tot veerkracht
of actie lijkt hij niet bekwaam. Een passieve figuur, die bovendien buitengewoon
naïef-onvoorzichtig is in het aanleggen van contacten met personen, die als spion of
verrader gevaarlijk kunnen zijn. Het is een klein kunstje zo iemand te vangen. Toch
draagt Pater Gustavo, ondanks en misschien juist om zijn karakter als onschuldig en
weerloos lam Gods, het zijne bij om deze roman tot een politieke-terreurroman te
maken die als zodanig perfect is geslaagd.
Heeft deze roman zwakkere aspecten? In de eerste plaats is hij bovenmatig
volgepropt met sekstoneeltjes, soms zelfs tegen alle psychologische waarschijnlijkheid
in. Die toneeltjes onderscheiden zich alle door hun gore, brutale, vuile sfeer en maken
gebruik van een garstig, smerig taaltje, waardoor duidelijk wordt dat voor de
lichamelijke liefde in dit werk van Ruyslinck, eens te meer, weinig liefelijkheid,
zachtheid, goedheid of charme is weggelegd. De aanstotelijkheid van de seksualiteit
is een belangrijk probleem in zijn werk, evenals de sadistische erotiek, die hij in deze
roman weer in enkele toneeltjes lucht geeft en die men in zijn oeuvre reeds vroeger
aantreft.
Overdreven is ook de opdirking van de stijl door honderden Spaanse woorden,
ingelaste weetjes, literaire reminiscenties (Borges, Neruda, etc.), waardoor de roman
dreigt te verliteraturen.
Ondanks deze fouten blijft De Henksenkring een sterk geschreven roman, die op
zeer suggestieve wijze een sfeer weet te scheppen die ons heel het boek door in haar
wurgende greep houdt. Bovendien ontwikkelt Ruyslinck
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hier op volle kracht zijn talenten als realistisch stilist: hij tekent en beschrijft de
dingen met een vlijmscherpe nauwkeurigheid, met zeer genuanceerde aandacht voor
vormen, kleuren en lijnen. Hij beschikt daartoe over een rijk vocabularium. Zo komt
hij ertoe zijn lezers zo intens de fysische atmosfeer van de plaatsen die hij beschrijft,
te laten inleven. Daarin schuilt voor een groot deel zijn schrijverskracht.
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De laatste ronde
Nota voor de abstracte kunstschilders
Toevallig viel mij een zeer verzorgde reclame-uitgave van de Duitse farmaceutische
firma Boehringer te Ingelheim in handen, een boek van 32 blz., formaat 27 op 19
cm, waarop 26 kleurfoto's van 17 op 16 cm. De titel luidt: ‘Kleurenradiografie een
vooruitgang op het gebied der diagnostiek’. Deze stelling wordt toegelicht in een
bijdrage van Prof. Dr. W. Wenz van de universiteit van Heidelberg. De meeste van
de 26 kleurenfoto's zijn nauwelijks te onderscheiden van de meesterwerken onzer
abstracte kunstenaars, maar de onderschriften (die er hier bóven staan) verzekeren
dat het foto's zijn van:
- Dikke darm bij kontrastlavement;
- Galwegensysteem met galblaas van normale afmetingen (autopsiepreparaat);
- Normale blaas (rood);
- Normale uterus (rood);
- Normale maag (groen);
- Begin van trabekelblaas bij prostaathypertrofie. Permanente sonde;
- Cholelithiasis (Patiënt klaagt over hevige pijn in het rechter hypochondrion).
Zo gaat het voort.
Onze abstracte grootmeesters hebben hun absurd voornemen zaken te schilderen
die niet bestaan altijd verantwoord met het onloochenbaar feit dat de fotografie de
zaken die bestaan veel preciezer weergeeft dan dit mogelijk is met verf en penseel.
Onder weinig abstract doch des te driftiger gejouw hebben de abominabele,
reactionaire, tandeloze traditionalisten daar zonder meer andere pertinente refutaties
tegen ingebracht dat het niet mogelijk is iets te schilderen dat in de natuur niet bestaat
en dat al onze abstracte meesterwerken te vinden zijn in medische met kleurenfoto's
geïllustreerde boeken en periodieken.
Sedert jaren namelijk evenaren en overtreffen de kleurenfoto's van organen,
dwarssneden, bloedcellen, sera en virale culturen al onze abstracte meesterwerken.
Weldra zal ook de medische kleurenradiografie er het hare toe bijdragen en hoe
halsstarriger de kooplieden zullen weigeren het te erkennen des te brutaler zullen zij
ontmaskerd worden. Het beroemde woord van Herman Teirlinck zal hun in het gelaat
geslingerd worden: ‘Ge moogt met de mens zijn ........ spelen, maar zo niet’.
In afwachting zouden onze kunstenaars een andere uitvlucht moeten zoeken voor
hun pretentieus klungelen aan een kladderij die de dokters hun veel beter en sneller
leveren met een knip van hun camera.
Misschien zegt de naam Peggy Guggen-
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heim hun iets en nemen zij gemakkelijker een waarschuwing van haar aan dan ene
van mij.
Mevrouw Guggenheim heeft een onmetelijk fortuin besteed aan het ondersteunen
der plastische kunsten van na de jaren twintig, dus aan de kubistische, dadaïstische
en surrealistische kunst. Sedert enkele jaren echter laat zij geen gelegenheid meer
voorbijgaan om in interviews voor kranten, radio en T.V. te verklaren dat zij geen
werk van Op- of Pop-artiesten, Fontana's en consorten koopt. Volgens Peggy
Guggenheim is het gedaan met de kunst.
Men kan zeggen dat deze dame in het jaar 1972 vierenzeventig is geworden, maar
men kan niet loochenen dat haar beroemd museum in het Venetiaans paleis op een
verfijnde smaak wijst en dat zij als gewezen echtgenote van Max Ernst door hem en
andere avantgardisten voortreffelijk werd ingelicht.
Men mag dus wel vrezen dat haar houding moet opgevat worden als een ernstig
teken aan de wand.
Gerard Walschap

Patristiek
(Tevens Culturele Integratie 9)
Het verbaast mij niet langer dat Rome niet te spreken is over de Nederlandse ‘Kursus
katechese van de drie hoogste klassen van het MAVO en VWO’. Ik lees er vier
alinea's in en wat zien ik? Om aan te tonen dat het geloof in het ‘unieke’ van het
christendom niets te maken heeft met een superioriteitsgevoel ten opzichte van andere
godsdiensten, doch alles met een subjectieve betrokkenheid van de gelovige bij het
christendom, schrijven de auteurs bij wijze van vergelijking: ‘De Vlaamse
tekstschrijver en componist Emiel Hullebroeck heeft eens een kinderliedje geschreven,
waarin ouders over hun dochtertje zeggen: “Marleentje, Marleentje, zoals onze
Marleentje, zo is er niet eentje”.’
Nounou. Wie z'n kerkvaders zo slecht kent, moet ermee rekenen dat hij de kous
op de kop krijgt. Ten eerste is de tekst van dit liedje niet van Hullebroeck, maar van
Willem Gijssels. Ten tweede is dit geen kinderliedje, maar een liedje voor
volwassenen of wat daar destijds voor doorging. Ten derde is er geen sprake van
onze Marleentje, maar van mijn Marleentje. Want, ten vierde, het zijn niet de ouders
die over hun dochtertje spreken, het is de vrijer die over zijn lief spreekt, ze in de
eerste strofe bij der (sic) hand pakt, in de tweede strofe op haren mond kust, er in de
derde strofe mee trouwt én, brûlant les étapes, al dra een douwriedouwken laat zingen.
En dat de min niet overgaat, wordt bewezen door het feit dat ook de vierde en laatste
strofe nog even triomfantelijk eindigt met:
Als mijn Marleentje, Marleentje,
Marleentje,
Zo is er maar eentje!

Zo, laat ze nu in Den Bosch maar eens herbeginnen.
Ludo Simons
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Aswoensdag
aswoensdag, duurzaam doodskleed,
heilige nevel stijgend uit bergen van
drek, zwanezang van pijn in
de hartstreek, bedrukte
bruid, hoe zal ik gedenken?
as: een narrenpak na een najaar
van zwijgen, stof: op het voorhoofd
de horens van stilte.
Frans Denissen

Taboes en literatuur
Taboes zijn oud en taai.
Onlangs kreeg ik toevallig een onooglijk-klein boekje weer in handen dat ik meer
dan een halve eeuw geleden kocht en las. Het verscheen in Parijs in de ‘Petite
Collection Michel’, bevat 169 klein- en dichtbedrukte bladzijden, is verlucht met
talrijke, traditionele maar niet onaardige zwart-wit illustraties: ‘1e volume 20
centimes’. Het heet ‘Daphnis et Chloé’ par Longus en brengt een enigszins gekuiste,
maar vloeiende Franse versie van de bekende herdersroman van de tijdens de 4de
eeuw van onze tijdrekening levende en werkende Griekse auteur Longus. Bij het
doorlopen van het oude, klassieke werkje trof mij in het ‘Avant-Propos’ van een
onbekende G.H. volgende zin:
‘L'antiquité aimait le nu; aujourd'hui il fait crier nombre de personnes qui, mises
en présence de certains chefs-d'oeuvre, apportent à leur examen des préoccupations
tout à fait étrangères à l'art.’
Deze bijna honderd jaar oude uitspraak heeft, ondanks een verheugende evolutie,
of beter revolutie, op dit gebied, nog niet veel van haar waarachtigheid en
overtuigingskracht verloren.
Bij de aanvang onzer daverende 20ste eeuw begon ik voor onderwijzer te studeren
aan de oude Rijksnormaalschool te L. die toen, zoals alle andere instituten voor
opvoeding en onderwijs, het bekende uitzicht vertoonde van de traditionele kazerne,
en dan ook over alle geriefelijk- en aantrekkelijkheden daarvan beschikte.
Hoever de toenmalige zedelijkheidsapostels het dreven uit bekommernis om ons
zieleheil, moge blijken uit het volgende. In de leergang van Nederlandse taal
gebruikten we ‘Dicht en Proza. Nederlandsch Leesboek voor Lager Normaalonderwijs
door M. Brants, Leeraar aan het Koninklijk Atheneum en aan de Middelbare
Staatsnormaalschool te Brussel en O. Van Hauwaert Studieprefekt aan het Koninklijk
Atheneum te Oostende, waarnemend Opziener van het Middelbaar Staatsonderwijs’.
Voor de periode waarin het verscheen mocht dit ‘Leesboek’ progressief genoemd
worden, want het bracht werk (om ons alleen tot de dichtkunst de bepalen) van zowel
oudere Zuid- en Noordnederlandse dichters als Frans de Cort, de gezusters Loveling,
P.A. de Genedtet, Jan van Beers, Em. Hiel, K. Ledeganck, H. Tollens e.a. als van
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meer moderne waaronder Guido Gezelle, Pol de Mont, Hélène Swarth, Prosper van
Langendonck, Karel van de Woestijne, Daan Boens e.a. Zelfs Jacques
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Perk was met één, Albert Verwey met twee gedichten vertegenwoordigd. Willem
Kloos en Herman Gorter kwamen in de inhoud niet voor. Van onze eigen, jonge
dichterglorie Albrecht Rodenbach werd, naast twee andere, het bekende, zijn meest
zuiver-poëtisch en zinrijk vers ‘De Zwane’ opgenomen. In de versie van ‘Dicht en
Proza’ luidde de laatste van de vier strofen:
‘En onbewust bemint hem 't meer
en streelt zijn blanke veder
en klatert zacht en spiegelt hem
zoo teêr zijn beeltnis weder.’

Tot ik door een gelukkig toeval enige tijd nadien ontdek dat ‘De Zwane’ geen vier
maar vijf strofen telt en de laatste als volgt gaat:
‘Doch weiger en bescheiden in
bewondering verslonden,
nooit heeft des vogels reine min
die maagdelikheid geschonden.’

Hebben de geleerde samenstellers het gedicht ‘De Zwane’ door het eenvoudige
weglaten van zijn schoonste en voornaamste strofe, bewust ‘geschonden’ omdat ze
oordeelden dat min (zelfs reine) en geschonden maagdelijkheid woorden en
uitdrukkingen waren die een verderfelijke nawerking konden uitoefenen op geest en
gemoed van jonge studenten? Dit voorbeeld staat niet alleen.
In de Franse lessen sprak de leraar ons (zeer beknopt) over een van de belangrijkste
dichters van de Franse romantiek, Alfred De Musset, en mochten we van hem zijn
prachtig gedicht aan de avondster van buiten leren, dat aanvangt:
‘Pâle étoile du soir, messagère lointaine’
en waarvan in de tekst die wij in handen kregen de slotregel luidde:
‘Etoile du soir, ne descends pas des cieux’.
Tot datzelfde gelukkig toeval mij wat later, tot mijn oprechte vreugde, onthult dat
in de oorspronkelijke versie het bewuste slotvers luidt en dus altijd en overal luiden
moet:
‘Etoile de l'amour, ne descend pas des cieux!’.
Maar alles wel beschouwd: wat had of heeft ‘l'amour’ in feite te maken met het
innerlijk leven van een toekomstig opvoeder? Niet waar?
Frans de Wilde

Na dertig jaar
Tussen Kerstmis en nieuwjaar kreeg ik, uit Duitsland toegestuurd, een geschenk dat
mij in het bijzonder verheugd heeft: ...zu Gottes stiller Flut, een mooi gedrukt
bundeltje flämische Gedichte unseres Jahrhunderts, uitgegeven door het Evangelische
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Verlagsanstalt in Berlijn (1972). De vertaler is Georg Hermanowski, vriend van vele
jaren her. Wie zei er ook weer dat de herinnering werkt als een zeef? Zij bewaart
slechts wat zij wil en dat blijft onvergetelijk, waar het andere wegvloeit in de oceaan
van de onachterhaalbare geschiedenis. In 1943 heb ik van Hermanowski een eerste
brief ontvangen, een eeuwigheid geleden. Hij was toen 25 jaar oud en als soldaat in
Limburg gelegerd, waar hij ook zijn vrouw gevonden heeft. Toen sprak hij al van
vertalen uit het Nederlands, maar zolang de oorlog duurde ging dat niet.
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Al evenmin in de eerste tijd die op de Duitse ineenstorting volgde en voor
Hermanowski wel zeer somber was. Verdreven uit zijn Oostpruisische heimat,
ongelukkig om zijn vader die hij verloren had, met meer wilskracht dan hoop op een
toekomst die weinig uitzicht liet, studeerde hij in Bonn en woonde Am Berghang 6,
in een stukgeschoten huis, waar een teerpapieren wand niet kon verhinderen dat het
gure winterweer er binnenkwam als in het stalletje van Bethlehem. Dat heeft hij niet
verteld, ik hoorde het van een Belgisch soldaat die hem toevallig ontmoet had en een
briefje meebracht. Een van de honderden uit goede en kwade dagen die wij daarna
gewisseld hebben.
In 1948 begon Hermanowski met zijn vertalingen uit en artikels over onze
literatuur. Het nummer van 18 oktober van Die Welt bracht Der verlorene Sohn van
Felix Timmermans. Een kwarteeuw is sindsdien voorbijgegaan. Hermanowski richtte
zijn Flämisches Lektorat op, later in 1963 was het ook een Gesellschaft zur Förderung
der flämischen Kultur. Zijn eerste vertaalde roman was Wer kann das begreifen
(1948) van Marcel Matthijs. Daarop zijn er meer dan 150 andere gevolgd, te voegen
bij een groot aantal artikels en een paar literatuurgeschiedenissen. De auteurs? De
volledige Roelants, Gilliams en Germonprez, Depauw en Daisne, Claes en Michiels,
Ruyslinck en Rosseels, naast anderen, te veel om te noemen. Na 1966 is het grote
misverstand gegroeid dat Hermanowski van ons en meteen onze literatuur van
Duitsland verwijderd heeft. De lijst van de intussen verschenen vertalingen in het
Duits liegt er niet om.
Nu ligt die nieuwe verzenbundel hier, waarin ouderen en jongeren uit onze 20ste
eeuw naast elkaar staan. Van de Woestijne en Van Nijlen, zowel als Serras en De
Poortere. De expressionisten Van Ostaijen, Moens en Mussche zijn er, in het
gezelschap van Decorte, Vandeloo en Snoek. Vitalisme en beeldpoëzie. Om onze
nieuwsgierigheid te voldoen hebben wij vergeleken, de laatste strofe van Ik ben de
Hazelnoot van Karel van de Woestijne in het Duits van Hermanowski en van Heinz
Graef:
‘Verlass mich selbst, mich quält mein
eigner hohler Schade,
bin immerfort nur Mahl in dem verschlossnen Ring
für eine dumme, danklos unduldsame
Made.
Pocht mit dem Finger dann ein Kind
an meine Lade,
so dröhn ich hohl, ich kling und
sing.’
--‘Entselbstet mir, bin ich mein eigner
Schade,
Nicht endend Mahl ich, in umzirktem
Ring,
Der duldlos-dumpfen, undankbaren
Made.
Doch find't ein Kind mich, rührt's an
meine Lade:
Es hört mein Holz, ich tön, ich sing!’
A. Demedts

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

150

Boekbesprekingen
Belangrijke herdrukken
Bij de uitgever Paris-Manteau beleeft Teirlinck de 6de druk van Zelfportret of het
galgemaal, voor mij zijn meest waardevolle, meest authentieke en eerlijke roman.
Paul Snoek verzamelt, niet voor de eerste maal, gedichten uit zijn verleden Gedichten
1954-1970 en motiveert in een nawoord zijn selectie. Tevens verscheen van Snoek
een tweede vermeerderde druk van zijn bundel Gedrichten: actualiteitspoëzie en
alternatieve griezelgedichten. Adriaan Venema bereikt een tweede druk van Van een
bloedrode manchet en een kooikershondje, een dramatisch-pathetisch relaas van het
leven van Johan Stouthart die zich als homofiel ontdekt en na allerlei spanningen in
zelfmoord belandt. Twee romans en zeven verhalen is de titel van wat men een kleine
omnibus uit het werk van Jos Vandeloo zou kunnen noemen. Twee bekende romans,
die bij het lezerspubliek zeer ruime bekendheid genieten, Het gevaar en Het huis der
onbekenden, en zeven novellen zijn hier verzameld, oorspronkelijk te vinden in de
bundel Een mannetje uit Polen. Wegens de herhaalde drukken en de ultra ruime
verspreiding, ook in de scholen, is dit werk overbekend.
Wel is het nodig even bijzondere aandacht te vragen voor de complete uitgave
van De Kleine Johannes van Frederik van Eeden. Er zou bij deze volledige uitgave
een literairhistorische en -kritische commentaar van een paar bladzijden gehoord
hebben, maar die is er helaas niet. Na het eerste deel (1887), dat haast iedere leerling
van de middelbare school heeft gelezen, schreef Van Eeden enkele jaren nadien een
vervolg: Johannes Viator, het boek van de Liefde, een minder geslaagd boek, waarin
hij worstelt met eigen erotisch-dualistische problemen, en dat hij spoedig afzweert.
Pas in 1905-1906 publiceert hij een vervolg, Kleine Johannes II en III, het tweede
korter, het derde zeer (te) lang. De compositie van deze romans is zwak, de symboliek
allegorisch-opdringerig, de verhaaltrant vaak te langdradig, het (Van Eedense)
profetisme zelfingenomen. Toch heeft het gehele opus, eclectische mengeling en
chaotische tasting naar zekerheden, zeer mooie passages, vooral in de satirische
gedeelten die soms onbarmhartig-magistraal zijn. Literair-historisch geïnteresseerden
en Van Eedenvereerders moeten dit boek kopen.
In 1947 verscheen een reportage van Johan Daisne over een reis die hij als officier
maakte in het pas bevrijde maar nog zwaar getroffen Nederland. De Hollandse reis
wordt nu bij Paris-Manteau herdrukt. Zij behelst naast Daisne's tedere attenties voor
het leed, een belang-
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stelling voor het langzaam herrijzende literaire leven (bezoeken bij Vestdijk, de
Vooys, e.a.).
De D.A.P. Reinaert Uitgaven (Brussel) heeft na een eerste keuze uit de historische
romans van Conscience, ditmaal een tweede omnibus samengesteld uit zijn
dorpsverhalen en zedenromans. Op die gebieden vooral heeft Conscience zijn en
onze, Vlaamse, Europese roem geoogst tot voorbij de drempel van de 20ste eeuw.
Verzamelt zijn hier: Baas Gansendonck, Siska van Roosemael, Rikke-tikke-tak, De
Gierigaard, De Loteling, Blinde Rosa, Een O te veel, en Moederliefde.
Bij Nijgh en Van Ditmar (Den Haag-Rotterdam) verscheen de 10de druk van
Charelke Dop door Ernest Claes en bij de uitgeverij Orion (Brugge) verscheen van
Streuvels' De Vlaschaard het 250ste duizendtal!
Albert Westerlinck

Muteren in 't kwadraat
De dieren komen, de vorige bundel van Richard Foqué, mocht je zonder veel reserves
uitstekend noemen. Hij evoceerde er, in een geserreerde taal, een pregnante intuïtie.
Dat geserreerde, veelal een positieve factor in de poëzietaal, vind je ook terug in zijn
nieuwe bundel Drie millivolt van oneindig (Gent, Yang Poëzie Reeks, nr. 29, 1972).
Jammer genoeg bereikt het hier al te zelden de vroegere intense poëticiteit. Waar
dit wel gebeurt, krijg je automatisch een goed gedicht, zoals het volgende, dat ik
integraal citeer:
‘mij is gezegd
- dat is van hogerhand - dat is in waarheidwoorden dat denken doodt
mij is gezegd
- in elke hand een wapen - drie ton munitie rond mijn buik dat ik vecht voor vrede
mij is niet gezegd
dat ik mezelf mag haten’ (20)

Al bij al interessant is het experiment, hoewel je het helemaal niet nieuw kan noemen,
dat het grootste gedeelte van de hier gepresenteerde gedichten kleurt. De ingenieur
Foqué tracht namelijk het verschijnsel mens in zijn vele facetten te benaderen in een
soort van poëtische nultaal, de resultante van een dubbele mutatie taal-poëzietaal,
poëzietaal-wetenschappelijke taal, geïnspireerd op de ruimtevaart en de technologie.
Daaruit ontstaat een kosmische, ontgrenzende poëzie die zelden geslaagd te noemen
is, ofwel omdat de koude skelettaal je als lezer verbijstert en koud laat, ofwel omdat
de dichter al te kritiekloos gebruik maakt van de dankbare maar vrij gratuïte
mogelijkheden die de ‘ruimtepoëzie’ biedt. Van beide euvels een voorbeeld:
‘kontrole is klaar
de lasers punten leven
beweging somatisch in alfa
drie millivolt van oneindig
tel
kraak de vijfde dimensie’ (5)
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‘langs duizend lichteeuwen
in een leeg heelal
ik reis naar mijn rode planeet’ (6)

Elders, vooral dan in de liefdegedichten, vervalt Foqué tot een poëzie die door haar
geijkt beeldgebruik verouderd aan-
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doet en aldus de antipode vormt van de hierboven genoemde poging tot
taalvernieuwing. Lezen we maar:
‘bij dit licht
dat ik niet zie
dat is het nachtlicht
pel ik je lichaam
graaf je grotten
woon je oneindige gangen’ (28)

Positief in deze bundel is, naast het feit dat hij een behoorlijk aantal leesbare gedichten
bevat, dat Richard Foqué in zijn schriftuur bijzonder consequent blijft.
En dat hij bij een dergelijk gevaarlijk taalgebruik het groteske al eens benadert of
overschrijdt, hoeft natuurlijk geen verbazing te wekken.
Drie millivolt van oneindig bereikt in geen geval de kwaliteit van De dieren komen.
Daarvoor mist de bundel de pregnante visie en de taalkracht en doet hij eerder
overspannen dan gespannen aan.
Gust Faes

Mul zand gevraagd
Marc Raeymaeckers past met zijn bundel En het vlees werd woord (Wilrijk, Kreatus
Experi, 1971) uitstekend in de groep begenadigden geschaard rond hun profeet
Alstein. Alsteins laatste bundel Attalus of De Eeuwige Opstanding, ook al een aardige
afgang, is echter nog een juweeltje als je ziet wat zijn kunstgenoot Raeymaeckers
hier zoal aan poëzie geproduceerd heeft.
Hij behandelt de reeds genoegzaam bekende thema's: wanhoop, vervreemding,
het Spreken, de bewustwording...
Zijn spreken is echter hinkend en onzeker, een samenraapsel zonder graat van een
aantal ‘inspiraties’, een fantasie- en talentloos vertoeven in een woordenwereld vol
bombast en clichés.
Wat je wel als een verdienste mag beschouwen is dat Raeymaeckers, ondanks zijn
zwaar-existentiële thematiek, toch nog tot een vrij heldere probleemstelling komt,
dat hij de zaken niet verergert door het nodeloos en pretentieus verbergen van wat
blijkbaar om klaarheid schreeuwt. Daardoor wekt hij in ieder geval de indruk een
eerlijk dichter te zijn die jammer genoeg vastzit in een onmogelijk, inspiratieloos
idioom dat weinig plaats laat voor enige surprise. Twee voorbeelden, twee uitersten;
het ene ongelooflijk gezwollen en bovendien nog onhandig, het andere in zijn zegging
naïef en clichématig:
‘Lang heb ik gezworven voor de foetus
van waarheid te vinden in de puinen
van jouw Zijn’ (13)
‘Ik speelde op het strand,
(....)
en trok spiralen in het mulle zand’ (23)

Verrast word je wel, maar dan in negatieve zin, door groteske verzen als:
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‘Een hels lawaai van vallende veren
kwetst mijn trommelvlies
vergruist mijn illusies’ (8)

die een mogelijk behoorlijk gedicht onverbiddelijk opblazen.
Waarmee gezegd wordt dat En het vlees werd woord toch nog enkele degelijke
fragmenten bevat, splinters van hoop voor een dichter die zich zonder verwijl op
andere wegen dient te begeven. Anders moet je hem, net als deze bundel, zo vlug
mogelijk vergeten.
Gust Faes
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De verminkten
De roman ‘De Verminkten’ (Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage/Rotterdam, Nieuwe
Nijgh Boeken 44) van Johan Frank Es staat in het teken van het (studenten)protest
tegen de ‘consumptiemaatschappij’. Het ik-personage Boris heeft samen met zijn
zuster Dymphna in de villa aan zee van zijn (rijke) vader een stel sekspartijtjes
georganiseerd. Aan dit soort tijdverdrijf komt een einde wanneer Dymphna een van
de deelnemers, Richard, vermoordt. De groep valt uiteen, Dymphna gaat de
gevangenis in, en Boris is psychisch zwaar geschokt door de daad van zijn zuster:
voortaan heeft hij een kwal in zijn hoofd en wordt hij begeleid door een alter ego,
een witte clown, die dingen doet die hij zelf niet kan (durft, wil) doen.
Op dit punt vangt het verhaal aan. Boris zal trachten in het reine te komen met de
gebeurtenissen uit het verleden en met zijn eigen houding tegenover de wereld en
de maatschappij. Oorspronkelijk wil hij alleen vluchten, en hij laat een grote
paddestoel bouwen waarin hij zich veilig zal kunnen terugtrekken. Via een aantal
ontmoetingen, met studentenrellen op de achtergrond, groeit hij vanuit deze aliënatie
naar wat in het boek als een politieke bewustwording wordt voorgesteld. Er is de
kennismaking met ‘de Communist’ (een baardige praatvaar die een reis naar Cuba
gemaakt heeft en aan wie Boris zijn wedervaren vertelt), de bezoeken aan zijn zuster
(die hem vertelt dat Richard alles wilde verklikken aan zijn ouders) - en vooral het
weerzien met het meisje Suzanne, een revolutionaire studente die de uitspattinkjes
in de villa nooit had willen bijwonen, en met wie hij nu tot een werkelijke liefde
komt. Geleidelijk wordt Boris de zin van verleden en heden duidelijk gemaakt. De
orgieën waren een infantiele, ongerichte rebellie, de moord van Dymphna een
symbolische, zij het wanhopige daad, en de kwal (d.i. de psychische moeilijkheden
van Boris) ‘ligt alleen maar tussen jou en jezelf. Ze houdt je aan de kant van je vader
en belet je “ik” te zijn. De kwal is de muur tussen de Almacht en jezelf.’ (100). De
uiteindelijke oplossing ligt in de politieke opstand; Boris gooit zich ten slotte in een
betoging en wordt neergeschoten: ‘Suzanne, ik ben een revolutionair!’ (115).
Het ‘Unbehagen in der Kultur’ waarvan deze roman een literaire transpositie wil
zijn is ongetwijfeld reëel, en men kan slechts waardering opbrengen voor de poging
van Johan Frank Es om een sociaal-politieke en een persoonlijke problematiek te
doen convergeren in een verhaal. Het resultaat overtuigt echter geenszins. De lectuur
wordt gehinderd door de houterige dialogen en de in het algemeen vaak stuntelige
taal. De gebruikte literaire trucs zijn soms nogal doorzichtig: zo lopen ‘realistische’
beschrijving en hallucinatie door elkaar, wat op zich natuurlijk geen bezwaar is, maar
je voelt al te zeer het proberen van de auteur om ze door elkaar te laten lopen, het
worstelen met de vraag ‘hoe geef ik het bewustzijn van een psychisch gestoorde
weer?’. Irriterend is ook het clichématige van de situaties en de ‘ideeën’: de hoge
positie en de rijkdom van de vader, het personage van de Communist, de tegenstelling
van

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

154
de lege seks en de ware liefde, de talloze voor-en-tegens van de revolutie, het
geschimp op de zwijgende massa - het zijn zovele oude verhalen die in deze tekst
niet opnieuw werkzaam gemaakt worden.
‘De Verminkten’ is het relaas van een bewustzijnsproces, maar slaagt er juist niet
in het proceskarakter van het bewustzijn authentiek te doen overkomen. De twijfel
van het hoofdpersonage tegenover het politieke engagement lijkt uiteindelijk maar
een doen-alsof, de daad (die overigens louter destructief, d.w.z. irrationeel,
terroristisch is) is onontwijkbaar; de taal van de burgerij wordt gerelativeerd, die van
de revolutie slechts schijnbaar: op den duur zal de actie het in alle hevigheid halen,
zal elke halfheid worden opgeheven. Deze ‘vooringenomenheid’ neemt naar het
einde van de roman toe ridicule dimensies aan. Onmiddellijk nadat Suzanne met
Boris naar bed geweest is, vraagt de arme jongen plichtsbewust ‘hoe het met de
studentenrellen gaat’, en dan gaat de juffrouw aan het doceren: ‘Er vallen aan beide
kanten harde klappen’... ‘De politie treedt zeer agressief op. De meesten keuren dit
af. Ik heb er echter wel begrip voor. Wij vallen de bestaande orde aan. Dat deze orde
terugslaat is logisch temeer daar zij waarschijnlijk aanvoelt dat wij haar naar het hart
grijpen.’ (102-103), en zo verder. Met deze prekerigheid en met de eis tot directe
praxis worden alle vragen beantwoord, wordt afscheid genomen van de ‘lafheid’ maar ook van de ambiguïteit; misschien ligt vooral daarin het literaire échec van dit
boek.
J. Note

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

155

Tijdschriftenrevue
De Periscoop
23ste jrg., nr. 2, dec. 1972
In de reeks ‘Hedendaagse Vlaamse dichtkunst’ biedt A. Demedts een boeiend
syntetisch overzicht van de poëzie van H. van Herreweghen. P. de Vree onderzoekt
kritisch ‘Lampo's pro domo of De Zwanen van Stonehenge’. Een
overzichtsbloemlezing van vertaalde hedendaagse Servische poëzie wordt voortgezet.
Voorts wordt aandacht besteed aan het werk van beeldende kunstenaars als Paul van
Rafelghem, E. Geurden en Cel Overberghe.

Hagelslag
2de jrg., nr. 2 en 3, 1972
Nummer twee is een dichtbundel van Paul Taminau, ‘Tussen wier en wolken’, speelse,
vrij taalvaardige gedichten, o.m. ook enkele in het Engels en het Spaans. In het
volgende nummer (nu gestencild) lezen we poëzie van Werner Abeele, Bert Bevers
en Hans Verstraeten. Carlos Callaert brengt een terminologisch nogal overladen en
onhelder stukje over ‘De moderne romanheld’. ‘Alruin’ is een Hamelink-achtig
verhaal van Oek de Jong. J. Uyttendaele schrijft enkele van inzicht getuigende
inleidende opmerkingen over linguïstiek en literatuurtheorie.

De Vlaamse Gids
56ste jrg., nr. 12, dec. 1972
Een Hugo-Raes-nummer. W.M. Roggeman praat uitvoerig en zeer interessant met
Raes over het creatief proces en wat daarrond speelt. Raes licht o.m. het ontstaan toe
van zijn nieuwe roman ‘Het smaran, het vikka, de ronko en al de andere kleuren van
de geschiedenis’. Uit dat weer fragmentarisch gestructureerde boek worden zes
passages (hoofdstukjes?) overgenomen. A. Walrecht karakteriseert Raes'
schrijverschap als een van ‘onvoltooide geschiedenissen’ en H. Leus publiceert een
visie op ‘Een faun met kille horentjes’. Buiten die reeks vallen een gedicht van D.
Christiaens, twee nogal messiaanse teksten van S. Vinkenoog en een proza van C.
van de Berge. Zeer interessant ten slotte is een uiteenzetting van de socioloog P.H.
Chombart de Lauwe over architectuur en urbanisme in het licht van politieke en
sociale machtsverhoudingen.

Labris
9de jrg., nr. 3, juli 1972
Naast taalexperimenten in vers (Frans Denissen, Ray Bremser, L.V. Lamoral) en in
proza (L.V. Lamoral, Michel Leclerc) lezen we een hoorspel van Theo Peeters en
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bekijken we visuele poëzie van Leon van Essche en Hans Clavin. Jef Bierkens schrijft
zeer lovend over een doodgezwegen roman, ‘Sitereja’, van E. Devoghelaere: een
uiterst maniëristisch werkstuk in de filiatie van
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J. Joyce. Hans Ramaer ‘ontmaskert’ ‘de funktie van de parlementaire demokratie in
het monopoliekapitalisme’.

Maatstaf
20ste jrg., nr. 7, nov. 1972
Hendrik de Vries publiceert een zeer knap heksengedicht, ‘Sotternie’, en een
simplistische berijmde aanval tegen avant-garde en contestatie, zgn. post mortem
vernomen uit de mond van W. Bilderdijk. Enkele zeer goede verzen van Hans Warren,
naast bewerkingen van buitenlandse voorbeelden door G. Komrij en volgens mij
zeer overbodige ‘Moorse fragmenten’ van Michel Dhondt. ‘A tout seigneur, tout
honneur’ is een nagekomen stuk van Sadi de Gorter over Victor E. van Vriesland.
Het handelt vnl. over Franse verzen van de dichter, en wordt gevolgd door een zeer
goed (Nederlands) gedicht van Van Vriesland. Harry G.M. Prick confronteert
beschouwingen van Van Deyssel over het werk van Zola uit de jaren 1880 met nota's
bij herlezing uit de jaren 1940-1949.

Tirade
16de jrg., nr. 182, dec. 1972
Heel veel poëzie in dit nummer. ‘Vier gedichten’ van Hanny Michaelis zijn luttele
observaties met iets wat als dubbele bodem bedoeld schijnt. Ook zeer zakelijk van
toon, maar heel wat subtieler in het suggereren van ongrijpbare stemmingen zijn de
verzen van Adriaan Morriën. Ben Bos wil met primitieve natuurbeelden een mythische
dimensie evoceren en G.J. Resink interpreteert Spanje in ‘Une semaine dans Grenade’.
Het belangrijkst in deze aflevering is J.C. van Schagen met een aantal van zijn typische
korte gedichten en een drietal zeer geslaagde prozaschetsen.

Raster
6de jrg., nr. 4, winter 1972-73
Raster sluit zijn zesde jaargang en daarmee zijn bestaan af. Hoofdzakelijk financiële
moeilijkheden schijnen oorzaak van dit vroegtijdig verdwijnen te zijn. Maar toch is
dit, zoals redacteur H.C. ten Berge schrijft, een ‘opgewekt afscheid’, en dat vooral
wegens het besef dat Raster in die zes jaren een niet-aflatende impuls geweest is
voor de meest diverse en vernieuwende vormen van creativiteit, en niet minder voor
de theoretische en kritische bezinning daarop.
Dit laatste nummer brengt een representatieve keuze van voornamelijk creatief
werk van de belangrijkste medewerkers uit de voorbije jaren. Dat gaat van proza van
F.C. Terborgh en gedichten van A. Roland Holst over o.m. Kouwenaar, Robberechts,
W.F. Hermans tot J.F. Vogelaar, Lidy van Marissing en H. Faverey. Ook enkele
buitenlandse auteurs, die regelmatig meewerkten, komen nog eens aan de eer: N.
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Tarn, Kenneth White, Br. Breytenbach, E. Sanguineti, J. Rothenberg, André P. Brink.
Foto's van de medewerkers, bibliografische aantekeningen, het slot van de
bibliografische documentatie en een register op de zes jaargangen sluiten dit meer
dan 220 bladzijden dikke afscheidsnummer af.

Varia
- In Nova et vetera, 50ste jrg., nr. 2, gaat P. Claes ‘Op zoek naar “Het Land van Maas
en Waal”’: aanwijzingen voor een analyse van de gelijknamige tekst van Lennaert
Nijgh (muziek van Bou-
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dewijn de Groot).
- Witte bladen (3de jrg., nr. 3, dec. 1972) is een eenakter van Dirk Depreeuw: ‘De
mens is een cirkel, niets zal hem ontbreken’.
- VWS-cahiers (nr. 39 en 40, 7de jrg., winter 1972) zijn respectievelijk gewijd aan
de schrijver van heimat- en historische romans F.R. Boschvogel en aan de
17de-eeuwse mystieke schrijfster Maria Petyt.
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 118de jaargang
nummer 3 maart/april 1973
Karel Jonckheere / Na het feest
Voor Bea en Johan Ducheyne
Als laatsten zijn ze op hun eigen feest gebleven
waar zij met vrienden tien jaar trouw hebben gevierd
naar oude trant: bij kunstig klavecimbel-beven
en warme woorden met wat poëzie versierd.
Nu zijn ze weer alleen in hun vertrouwde wagen
op weg naar huis en naar het echtelijke bed.
Zij zit vermoeid en stil, hij denkt met welbehagen
hoe mooi de avond was door hem ineengezet.
Het licht in de garage laten ze nog branden,
hij reikt haar lief de ruikers en geschenken aan
en zoent terloops een van haar toegestoken handen
om niet te laten zien hoe hij is aangedaan.
Het echtelijke bed. Twee mensen in het duister.
Buiten de herfstnacht, zij hier, geborgen en klein,
verzwijgend in hun eenheid van onmacht en luister
hoe zij naast man en vrouw nog elkaars kind steeds zijn.
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Ward Ruyslinck / De receptie
‘Zo Karel, herken je mij niet meer?’ vroeg de man met zijn modieuze, getailleerde
jasje en zijn relaties-moet-je-hebben-gezicht.
De secretaris-generaal hief zijn zware oogleden op, keek als iemand die de zon
vlak in zijn gezicht heeft en ontdooide heel even tot een welwillende glimlach.
‘Als ik eerlijk mag zijn: nee. Ik... ik zou niet weten...’
‘Loncin’, hielp de man met het getailleerde jasje.
‘Loncin... Loncin...’, zei de secretaris-generaal, keek in zijn glas met vruchtesap
en dacht na.
‘Het atelier in de tuin, madame Picot’, souffleerde de man.
‘O juist, ja ja’, knikte de secretaris-generaal en maakte een hoofse buiging naar
de vrouw van een referendaris die achter de rug van de man met het modieuze jasje
voorbijging. ‘Ja, natuurlijk. U bedoelt...’
‘Het verzet’, kraaide de man met een geamuseerde, maar toch ietwat verwonderde
blik: hoe is het mogelijk dat je dàt vergeten bent?
‘Het verzet, inderdaad’, zei de secretaris-generaal opgelucht. ‘Was u daar ook bij,
in Loncin?’
‘Of ik er ook bij was? Nee maar, jij hebt wel een flink gat in je geheugen...’
‘Neem me niet kwalijk... ik...’ De secretaris-generaal keek hulpeloos om zich heen,
naar de andere gezichten. ‘Het is ook al zo lang geleden.’
‘Wij hebben toch samen die mand met artisjokken naar het kasteel gedragen. Vertel
me nu niet dat je niet meer weet wat er op de bodem van die mand lag.’
‘Verdraaid, dat is waar ook, die mand met artisjokken... Zo zo, was u dat? Ik zou
u nooit herkend hebben, als u me niet had aangesproken.’
‘Weet je 't echt niet meer wat er onderin die mand lag?’ drong de man met het
getailleerde jasje aan.
‘Natuurlijk weet ik het nog wel: ontstekingspatronen’, zei de secretaris-generaal
en nam een slokje van zijn vruchtesap.
‘Ontstekingspatronen, precies. Nou, zie je wel... En die keer toen madame Picot
bijna haar mond voorbijpraatte tegenover Arlette. Toen kneep ik 'em hard, hoor,
eerlijk gezegd.’
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De secretaris-generaal luisterde geduldig en beleefd, met een verstrooide glimlach
die in zijn linker mondhoek aanbakte.
‘Ja, we zaten daar toen zo wat in een muizeholletje, hè? Tja... Maakte u geen deel
uit van de groep van luitenant Orban, die de mouchard Dumonceau liquideerde?’
‘Nee, o nee, wij hebben nooit iemand geliquideerd. Wij hebben ook nooit enige
opdracht daartoe gekregen. Ik hoorde eigenlijk tot de groep Grignard, en mijn rol
daarin was eerder bescheiden, laat ik nu maar niet dik gaan doen. Ik was min of meer
verantwoordelijk voor de bevoorrading.’
‘Juist’, zei de secretaris-generaal. Hij probeerde vergeefs ergens zijn glas neer te
zetten en bij die poging ontmoette zijn blik de blik van de voorzitter van het
studiefonds voor minder gegoeden, die een eindje daarvandaan met iemand stond te
praten. Ze begroetten elkaar met een slap handje uit de verte. ‘En wat doet u zo al
tegenwoordig, meneer...’
‘Zwijsen’, zei de man met het getailleerde jasje. ‘Zeg maar gerust Paul tegen me,
hoor. We hebben elkaar wel uit het oog verloren, maar zo erg zijn we nu toch ook
weer niet van elkaar vervreemd, hoop ik. Wat ik tegenwoordig zo al doe? Och, niets
bijzonders, ik werk voor een reclamebureau.’
‘En u bent ook getrouwd, zie ik’, zei de secretaris-generaal met een nadrukkelijke
blik op de trouwring aan de hand van de man met het getailleerde jasje.
‘Ja, met de dochter van Albert Verhaert - maar die zult u waarschijnlijk niet
kennen.’ Hij werd per ongeluk in zijn rug gestoten door een man met sneeuwwit haar
en een vlinderdasje, keek nerveus over zijn schouder om en vervolgde: ‘Mijn vrouw
werkt trouwens in jouw departement. Ik heb haar al zo dikwijls gezegd: je moet Karel
eens goeiendag gaan zeggen en hem de groeten van me overbrengen. Maar dat durft
ze niet.’
‘Welke functie heeft uw vrouw bij ons?’ vroeg de secretaris-generaal en liet zijn
ogen over de aanwezigen in de salon dwalen.
‘Hulpredactrice bij de persdienst.’
‘Bij de persdienst, zegt u? Bij meneer Kesteloot? Interessante man. Boeiend werk
overigens. Ik geloof niet dat ik het genoegen heb haar persoonlijk te kennen, maar
ja - dat zult u me niet kwalijk nemen, als u weet dat er meer dan negenhonderd
mensen in het departement werken, bij de persdienst alleen al een stuk of twintig. Ik
kan niet iedereen persoonlijk kennen.’ Iemand stak hem zijn hand toe en hij drukte
die joviaal en zei daarbij op een heel andere, lossere toon: ‘Hé, hoe gaat het? Ik kom
zo dadelijk even bij jou, ik wou je iets vragen.’
‘Nee, natuurlijk niet’, zei de man met het modieuze jasje. ‘Tussen haakjes,
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ze hoopt binnenkort te kunnen deelnemen aan het bevorderingsexamen voor
redactrice. Ze voldoet in ieder geval aan de voorwaarden. Ik hoop dat ze het haalt,
maar het zal dobbelen worden. Je weet hoe dat gaat, jij weet dat zeker: zonder een
kruiwagen heb je maar half zoveel kansen. O, zal ik je van je glas afhelpen?’
‘Laat maar, dank u wel. De buffetdienst komt er net aan’, zei de secretaris-generaal
en plaatste zijn lege glas met een vlugge goochelaarsbeweging op de zilveren schaal
met volle en lege glazen, die door twee witte handschoenen voorbijgedragen werd.
‘Wat zei u ook weer?’
‘Ik zei, in verband met die bevorderingsexamens, dat je zonder een kruiwagen
niet veel verder komt.’
De secretaris-generaal haalde zijn zakdoek te voorschijn en veegde ermee de
glimlach uit zijn linker mondhoek.
‘Dat wordt beweerd, ja. Maar de olie blijft toch altijd bovendrijven, dat kunt u van
me aannemen.’
‘Nou, het helpt, dat kunt u óók van me aannemen. Laten we maar eerlijk zijn.
Zonder relaties sta je nergens’, gaf de man met het modieuze jasje als zijn
onverzettelijke mening te kennen. ‘Kun jij haar niet een ruggesteuntje geven, Karel?
Dat kun je een ouwe medestander uit het verzet toch niet weigeren, wel?’
‘Ik zal zien wat ik voor haar kan doen’, zei de secretaris-generaal vaag en stak
zijn zakdoek weg. ‘Mevrouw... hoe was het ook weer?’
‘Zwijsen. Gerda Zwijsen.’
‘Mevrouw Zwijsen dus. We zullen zien. Ik zal bij gelegenheid haar dossier eens
laten lichten. Wilt u me dan nu excuseren? Ik heb nog wat te bespreken met de
kabinetschef van de gouverneur.’
‘Ja zeker. Ik vind het geweldig dat we elkaar nog eens ontmoet hebben’, zei de
man met zijn relaties-moet-je-hebben-gezicht opgewekt. ‘En alvast bedankt, hoor,
beste kerel.’
‘Geen dank. Tot ziens’, zei de secretaris-generaal en begon zich een weg te banen
in de richting van de kabinetschef.
‘Wel, kijk eens aan, mijn kop eraf als dat Walter Beckx niet is. Jij herkent mij zeker
niet, beste kerel?’ zei de man met het modieuze, getailleerde jasje tegen de voorzitter
van het studiefonds voor minder gegoeden.
De voorzitter van het studiefonds stroopte juist het bandje van zijn maduro sigaar
af, bekeek het vluchtig en stopte het in zijn zak. ‘Het spijt me’, zei hij tegen de man
met het modieuze jasje, ‘maar zo op het eerste gezicht... ik zou niet weten...’
‘Dat meen je niet. Denk eens goed na.’
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De voorzitter streek met zijn griezelig grote hand over zijn kale kop en dacht na. ‘Ik
kom telkens weer tot de vaststelling dat je ontzettend veel mensen leert kennen in je
leven’, zuchtte hij.
‘Juffrouw Peleman, zegt je dat niets?’
‘Juffrouw Peleman... Ja, dat zegt me wel iets. Die heeft me op de lagere school
laten zakken als een baksteen. Door haar schuld moest ik het laatste jaar overdoen.
Dat mens heeft een stukje van mijn leven afgeknabbeld’, zei de voorzitter zonder
enige bitterheid of rancune. Hij stond er nu allemaal wel boven. ‘Of heb ik het
verkeerd voor? Bedoelt u iemand anders?’
‘Welnee, natùùrlijk bedoel ik haar’, zei de man met het modieuze jasje iets te
triomfantelijk. ‘Herinner jij je niet dat jongetje met zijn duffel dat 's morgens steevast
te laat in de les kwam?’
De voorzitter haalde een sigareschaartje uit zijn zak, knipte de punt van zijn sigaar
en zei laconiek: ‘Dat herinner ik me niet, nee, maar ik veronderstel dat u dat jongetje
was.’
‘Dat heb je goed geraden.’
‘We zaten dus in dezelfde klas?’
‘Een paardegeheugen heb jij ook niet, hè?’ zei de man met het modieuze jasje en
hield de voorzitter zijn aansteker voor.
‘Dank u’, zei de voorzitter en zoog de brand in zijn sigaar. ‘Ach, weet u, die
schooltijd ben ik in zoverre ontgroeid dat ik er eigenlijk nog zelden aan terugdenk.
Voor bepaalde dingen heb ik een uitstekend geheugen, maar die liggen op een heel
ander vlak. Ik ben nu eenmaal geen sentimentele vent. Les neiges d'antan kunnen
mij gestolen worden.’ Hij blies een enorme rookwolk uit. ‘En wat doet u tegenwoordig
zo al, als ik zo onbescheiden mag zijn? In de diplomatie?’
‘Je slaat me wel hoog aan. Nee, zo ver heb ik het niet geschopt’, zei de man met
het modieuze jasje, en zijn relaties-moet-je-hebben-gezicht zakte geleidelijk in tot
een alles-loopt-me-tegen-gezicht. ‘Ik werk voor een reclamebureau. Een baan zonder
veel vooruitzichten. Je hebt vaak het gevoel dat je pompende de grond in gaat. En
dan een jongen die studeert, die niets inbrengt en toch ook zijn kop mee in de ruif
steekt...’
‘Wat studeert hij?’
‘Handelsrecht, eerste jaar. Een knappe kop, hoor, al zeg ik het zelf.’ Die woorden
sloegen even een gapend gat in de conversatie, en om dat gat te vullen vroeg de man
met het modieuze jasje, vol huichelachtige belangstelling: ‘En wat doe jij? Wat is
jouw werkterrein?’
De voorzitter bekeek heel aandachtig de askegel van zijn sigaar en zei landerig:
‘O, ik eh... ik ben voorzitter van de raad van beheer van het studiefonds voor minder
gegoeden.’
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‘Godzeg, jij hebt het heel wat verder geschopt dan ik’, zei de man met het modieuze
jasje complimenteus. ‘Juffrouw Peleman heeft jou in ieder geval niet kunnen
tegenhouden, hè?’ voegde hij er olijk aan toe.
‘Een beetje geluk moet je in het leven óók hebben’, zei de voorzitter bescheiden
en streek weer met de hand over zijn kale schedel. Hij had een fijn, gestreept pak
aan en twee rozetjes in zijn knoopsgat.
‘Allicht. Niet iedereen kan trouwens aan de top zitten’, gaf de man met het
modieuze jasje ridderlijk toe. ‘Zeg, beste kerel, wat ik zeggen wou... Kun jij mijn
zoon niet aan een studiebeurs helpen? Ik hoop dat je het niet vervelend vindt als ik
dat zo op de man af vraag, maar ik zou wel gek zijn als ik geen gebruik maakte van
deze buitengewone samenloop van omstandigheden. Het lijkt wel voorbeschikt.’
De voorzitter tikte de as van zijn sigaar, keek heel even met opgetrokken
wenkbrauwen achterom naar het rumoerige, giechelende, halfdronken gezelschap
achter zijn rug, en zei toen tegen de man met het modieuze, getailleerde jasje: ‘Dat
hangt niet uitsluitend van mij af. Ik ben niet almachtig. Uw jongen moet om te
beginnen een aanvraag indienen, en verder... nou ja, verder hangt het er natuurlijk
ook van af in hoeverre de ouders als onbemiddeld kunnen beschouwd worden. Daar
wordt heel streng de hand aan gehouden, dat begrijpt u wel. Ik hoef u ook niet te
zeggen dat dit een bijzonder delicate kwestie is, waar ik bij een gelegenheid als deze,
in het openbaar bedoel ik, liever niet nader op inga.’
Op dat moment werd hij door een man met een gezicht als een oude koffiezak
vriendschappelijk op de schouder getikt. Hij draaide zich verrast om en zei: ‘Sapristi,
kijk eens aan wie we hier hebben.’ Een tijdlang stonden zij glunderend met elkaars
arm te zwengelen en opgewonden tegen elkaar te doen. De man met het modieuze
jasje bleef nog een poosje geduldig staan wachten en droop toen stilletjes af.
‘Zeg, wie is eigenlijk die vent met dat modieuze jasje met wie jij zo lang hebt staan
praten?’ vroeg de voorzitter van het studiefonds voor minder gegoeden aan de
secretaris-generaal.
‘Ik wou je net hetzelfde vragen’, zei de secretaris-generaal, die aan zijn derde
vruchtesapje toe was. ‘Hij beweert dat hij samen met mij in het verzet is geweest,
maar ik herinner me daar eerlijk gezegd weinig of niets van.’
‘Ik weet niet eens hoe hij heet’, zei de voorzitter, sabbelend aan zijn uitgedoofde
sigarepeuk. ‘Ik vergat zijn naam te vragen.’
‘Zekere Zwijsen, dat is ook al wat ik weet.’
‘Zwijsen... Dat zegt mij niets. Het schijnt dat wij op de lagere school in
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dezelfde klas hebben gezeten. Nou zeg, dat is een halve eeuw geleden.’
‘Reken maar. A propos, hoe gaat het met je vrouw?’
‘Uitstekend, dank je wel. En bij jou thuis? Alles goed?’
‘Ja hoor, prima.’
‘En die neef van je? Hoe maakt die het nu?’
‘Tony? Die studeert hard. Die is er weer helemaal bovenop, dank zij die beurs die
jij voor hem versierd hebt. Ik mag je daar nog wel eens voor bedanken.’
‘Ben je gek? Het ene plezier is het andere waard. Ik ben niet vergeten wat jij voor
mijn zwager gedaan hebt.’
Ze keken elkaar niet in de ogen. Ze keken een beetje lusteloos, uitgepraat langs
elkaar heen en de secretaris-generaal zag de man met het modieuze, getailleerde jasje
tegen de kabinetschef van de gouverneur staan praten.
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Johan Daisne / Gedichten
Doof
We worden beiden oud: jij doof
van oor, en ik zwakker van stem.
En toch, en toch, het vormt geen kloof:
we spreken voort, ondanks die rem!
Niet enkel door de telefoon
zijn wij nog Moederken en zoon,
maar als we zitten bij elkander
en spreken met vier rimpelhanden,
met zwetend voorhoofd en puilader,
een blik naar het portret van Vader,
en brillen die elkander groeten
en zoenen die elkaar ontmoeten.
Een stomme zoon, een dove Moeder wij blijven schoon elkaar verstaan.
De dagen en de jaren gaan?
De liefde is een eeuwig voeder!
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Hemelvaart
Wat zal het zalig wezen, Vader,
als wij met uitgebloeide ader
terugkeren in Moeder Aarde,
de lieve schoot die ons eens baarde.
Jawel, het is heel schoon geweest,
dit lot gewekt door Uwen geest:
het kind, het lief, het werk, de vrinden,
de zonnebloemen, de rukwinden.
Maar allengs doopt een mens zijn brood
niet meer in melk of wijn: de nood
klopt aan de deuren en de ramen,
't is winter en we zeggen amen.
En weer vereend in een goud kader
staan wij met Moeder en met Vader:
blij kind met glimlachend gekijk,
maar nu pas in uw Hemelrijk.
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De Chinese kast
Zij slaapt, ik luister, het is goed
iemand te horen ademhalen
als een blij zeil, een ziel die zoet
zijn droom gondelt door bloedkanalen.
Zij had zo lang ervoor gespaard,
in winkels vruchteloos gestaard,
tot ze hem eindelijk thans vond:
een kast, die plotseling daar stond.
En die nu bij ons staat, beneden.
Van edel zwarthout, poedergrijs,
met zacht, heel zacht erin gesneden
een vogel-bloemen-paradijs.
Ik ben er nog eens naar gaan kijken.
Hoe mooi. Echt als bij rijken.
Zacht hout, gelijk de nacht lichtzwart,
én roze als dat lief slapende hart.
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De vrienden
Kijk naar de hemel en de sterren.
Ook als je ze niet ziet: geen nood.
Een wolkendek kan nooit versperren
hun invloed, even mild als groot.
De vrienden, ook al zijn ze verre,
bestaan. Neem slechts de telefoon.
Of wacht. Gezonden door de sterren
bezoeken ze vanzelf je woon.
Een donderwolk kan veel vergrijzen,
maar als een ziel staat op kapseizen,
de vrienden zijn, waken en komen,
trouw als het gras, de mus, de bomen,
de hond, de hemel en de sterren.
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Paul Brondeel / Tanden
Ik weet niet hoelang ik hier al lig, tussen de tanden. Misschien twee uur. Misschien
langer. Ik weet het niet. Ik kan niet op mijn horloge kijken, mijn armen zitten gekneld.
Buiten is het helemaal donker en stil. Het moet in elk geval al over acht uur zijn. Om
acht uur sluit de beach. Het moet zeker over acht uur zijn, anders zou ik de
schijnwerpers nog zien die op de sternwheels gericht zijn. Ik zou het ratelen nog
horen van de laadmachines, de Clarks. Het kan ook al over middernacht zijn, want
ik hoor nergens stemmen, ook het gezeur niet van Bongo, de nachtwaker bij Sidneys.
Bongo komt om zeven uur, steekt zijn houtvuur aan voor de toegangsdeur van
Sidneys, zit een paar uur eentonig te zingen en zwijgt dan. Als het frisser wordt
wikkelt hij zich in een grauw deken. Hij gaat dan voor de toegangsdeur zitten. Bongo
is een goede nachtwaker. Zijn vuur is gedoofd, anders zou ik de weerschijn zien van
de vlammen in het glas van het entrepot. Behalve Bongo is er niemand in de
omgeving, het is zeker. Bongo kan me niet horen, hoe hard ik ook zou roepen. Hij
zit te ver hier vandaan.
Ik heb verschrikkelijk veel pijn in mijn benen. Waarschijnlijk zijn mijn beide
scheenbenen gebroken. Ik kan me niet bewegen. Er liggen overal tanden op me: op
mijn benen, op mijn buik, op mijn borst. Mijn armen zitten geklemd. Alleen mijn
hoofd en mijn hals schijnen niet geraakt te zijn. Ik voel daar geen pijn. Nu word ik
weer duizelig. Ik kan me niet concentreren, er vallen voortdurend gaten in mijn
herinnering. Als vlekken. Vlekken die de kleur hebben van tanden, olifantstanden.
Er liggen duizenden tanden om me heen. Ik zie nu alleen maar vlekken meer. Ik
word...
Traag keert mijn bewustzijn terug. Ik kan weer duidelijk om me heen kijken. Niets
dan tanden in mijn onmiddellijke nabijheid. Boven me: het donkere plafond van het
entrepot. Links en rechts de zwarte muren, met hier en daar de lichtere tint van het
glas. Verder de kisten, de paletten. Nog verder het venster van mijn kantoor. Meer
kan ik voorlopig niet zien. Misschien zal ik later wennen aan de duisternis en andere
dingen kunnen onderscheiden. Ik moet nu trachten na te denken, me iets te herinneren.
Ik moet proberen hier vandaan te komen. Ik kan hier de hele nacht niet

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

173
blijven liggen tussen de tanden. Ik durf niet te bewegen. Als ik beweeg kunnen nog
meer tanden losraken en over me heen schuiven. Met hun punten in mijn hoofd of
mijn hals boren.
Het was zes uur en nog licht - ik weet het zeker - toen Bopelo, mijn oudste klerk,
riep of hij mocht sluiten. Ik heb ‘Ndio, Ndio’ geroepen. Ik hoorde hem de poort
dichttrekken en aan het hangslot morrelen. Ik kon zelf langs de beach naar buiten.
Ik ga bijna elke avond langs de beach naar buiten. Ik kan dan nog een praatje slaan
met Marijnen of Vanhee. Marijnen en Vanhee roepen zich de hele dag hees tegen
de negers van de Otraco. Ik ga meestal met Marijnen praten, omdat zijn vrouw hem
iedere avond komt ophalen en ik dan ook tegen haar kan spreken. Ik heb geen vrouw.
Toen Bopelo de poort gesloten had, ging ik nog even rondneuzen in het entrepot, ik
weet het nu allemaal weer. Het was bijna donker. Er lagen nog tienduizend tanden
klaar om ingescheept te worden. Het is een fantastisch werk, tienduizend tanden
laden. Een rotwerk. Acht negers zijn er voortdurend mee bezig. Ze leggen de tanden
op paletten, twintig tanden per palette. Dan slepen ze de paletten tot bij de uitgang,
waar de Clarks ze komen oppikken. Ik stond naar de opgestapelde tanden te kijken
en uit te rekenen hoelang het morgen nog zou duren om heel het rotzooi in te schepen.
Misschien zouden we morgen klaarkomen. Er liggen overal schilfers ivoor op de
vloer. Bij het transporteren breken altijd stukjes af van de tanden. Het mag niet. Maar
ik kan niet eisen dat mijn mannen de tanden als speelgoed behandelen. Er zijn kanjers
bij van twee meter koorde en dertig kilo. Ik stond binnensmonds te vloeken.
Olifantstanden laden is altijd een rotwerk. Ik doe het niet graag. Het was nog
donkerder geworden, maar ik lette er niet zo erg op. Ik weet niet waarom ik het deed,
maar plots kroop ik op een stapel tanden en schoof toen uit. De tanden begonnen te
glijden, de ene na de andere, de hele stapel kwam in beweging. Ik trachtte nog weg
te springen, maar ik struikelde en toen sloegen de tanden op mijn benen, op mijn
buik, overal. Er was opeens een helse pijn en dan niets meer.
Ik ben nu weer volkomen bewust. Ik kan me alles duidelijk herinneren. Ik moet
proberen hier weg te komen. Ik vrees dat het erg gesteld is met mijn benen. Vooral
mijn benen doen pijn. Ze zijn waarschijnlijk gebroken. Ik kan hier niet blijven liggen
tot morgenvroeg. Er zal niemand komen opdagen. Niemand zal zich ongerust maken.
Ik heb geen vrouw, geen familie. Mijn boy zal naar zijn huis gegaan zijn. Hij zal
zich ook niet ongerust maken, omdat het dikwijls gebeurt dat ik niet dadelijk naar
huis ga. Als ik Marijnen zie aan de beach, en als zijn vrouw er is, gaan we samen
iets drinken. We blijven soms in het café tot middernacht. We
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drinken, we dansen. We drinken eigenlijk heel de tijd. Marijnen kan het verdragen
dat ik een beetje met zijn vrouw flirt, met Emmy. Met Vanhee ga ik zo vertrouwelijk
niet om. Het was Vanhee die dienst had vanavond, op de beach.
Ik moet hier tussen de tanden vandaan. Ik zou kunnen roepen. Op Bongo roepen.
Tieren. Maar Bongo kan me niet horen, het is te ver. Bongo zit zeker vijftig meter
hier vandaan. De muren van het entrepot zijn enorm dik. Het entrepot lijkt op een
klooster. Of is het een gewezen vesting? Er kan me niemand horenl. Er zal zich ook
niemand afvragen waar ik ben. Waarom bijvoorbeeld het licht in mijn huis niet is
aangestoken. Mijn boy zal vanavond de voordeur dichtgetrokken hebben en met zijn
dandyachtige pas naar de cité zijn getrokken.
Als ik mijn armen zou kunnen vrijmaken, zou ik misschien de tanden kunnen
verwijderen die op mijn borst liggen. Het is gevaarlijk om te bewegen. De tanden
kunnen weer aan het glijden gaan. Als ik een punt in de hals krijg, word ik
doodgespiest.
Ofwel moet ik me de hele nacht stilhouden, onbeweeglijk. Tot het licht wordt. Tot
Bopelo komt en de entrepotpoort zal openmaken. Ik zal het niet kunnen. Hier nog
zes of zeven uur blijven liggen. Ik zou gek worden van de pijn en van angst voor een
nieuwe aanval van de tanden. Soms lijkt het me of de tanden nog leven. Misschien
leven ze nog. Ze schenen ook dood in de koppen, ze waren hard als stenen, maar ze
leefden in de koppen, ze groeiden, ze werden langer en scherper, ze waren levende
stenen. Als ik mijn linkerarm even beweeg, mijn sterke arm, hoor ik een licht gekraak.
Als een waarschuwing. De tanden haten me. Ze grijnzen me toe met een veelvoud
van gele haat. Ze hebben ook de tijd, de tanden, ze kunnen wachten. Ik kan niet
wachten. Ik ben gewond. Ik heb veel pijn in de benen, vooral in de benen. Ik heb
waarschijnlijk ook verwondingen aan de buik en de borst. Spieren die opengereten
zijn. De tanden hebben me murw geslagen. Ze liggen met tientallen op mijn lichaam.
Ze willen me langzaam dooddrukken, me versmachten, zólang drukken tot mijn vlees
moes wordt, slijm. Ik moet hier vandaan.
De vingers van mijn linkerarm kan ik even bewegen. Die van mijn rechterarm
ook. Mijn vingers zijn in elk geval niet gebroken, ik kan mijn handen sluiten en weer
openen. Ik beweeg mijn linkerarm voorzichtig in de richting van mijn romp,
centimeter na centimeter. Na elke korte beweging wacht ik een ogenblik en luister:
ik hoor geen waarschuwend gekraak, geen tand die aan het glijden gaat. Misschien
zijn de meeste tanden nu ingeslapen en letten ze niet op de minieme schokjes van
mijn armen. Ik zal heel oplettend moeten te werk gaan, geen bruuske schokken of
ik maak de
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slapende tanden wakker, de slapende olifanten.
Ik slaag erin mijn linkerarm, mijn sterke linkerarm, tot bij mijn borst te brengen.
Ik moet nu hetzelfde doen met mijn rechterarm die gevoelig zwakker is. Ik heb
voortdurend erge pijnscheuten in de benen. Soms voel ik me opnieuw duizelig worden.
Ik mag het bewustzijn niet meer verliezen. Met mijn linkerarm die nu op mijn buik
rust, kan ik vocht voelen. Het is waarschijnlijk bloed van de wonden aan mijn
buikspieren. Als er maar geen ratten opdagen. Als ze bloed ruiken zullen er zeker
ratten komen. De ratten leven in de spleten van het entrepot en op de zolderingen.
Voorlopig zijn er nog geen ratten. Het zou afschuwelijk zijn hun groene ogen in het
nachtelijk duister te zien blinken.
Ik kan nu ook mijn rechterarm tot bij mijn borst brengen. Ik moet hijgend uitrusten.
Er liggen zeker tien tanden kriskras over mijn lichaam. Tien tanden dat betekent
tweehonderd kilo ivoor. Ik had het licht moeten aansteken vooraleer op de stapel
tanden te klimmen. Iemand zou dan het licht in het entrepot hebben opgemerkt. Als
het licht blijft branden in het entrepot, zou iemand de directie van de maatschappij
ervan verwittigd hebben. Maar ik moet nu niet aan dat licht denken. Ik moet er alleen
aan denken hoe ik me zou kunnen bevrijden. Ik houd nu mijn beide handen om de
tand geklemd die schuin over mijn borst ligt. Ik kan hem bewegen, lichtjes optornen,
vooral met mijn linkerarm die zeer sterk is. Ik duw de tand uiterst traag omhoog. Nu
kan ik even mijn bovenlichaam bewegen. Ik trek schielijk het hoofd in, want bovenaan
is een tand losgekomen en glijdt hobbelend en schurend omlaag op een halve meter
van mijn gezicht. De tand heeft me niet geraakt. Ik lig nu weer onbeweeglijk te
wachten. Het zweet gutst langs mijn wangen. Het is angstzweet. Op die éne beweging
van me kwam reeds reactie. Wat zal het worden als ik me wil oprichten, als ik zal
trachten mijn bovenlichaam omhoog te wringen? Maar ik móét verder bewegen, ik
kan hier niet blijven liggen, de hele lange nacht, en misschien doodbloeden. De ratten
zullen dan komen, geruisloos, snuffelend in de richting van mijn buik, ze zullen
onhoorbaar langs de tanden naar me toeklimmen.
Ik kan de tand die op mijn borst ligt even naar rechts duwen. Ik kan nu een beetje
vrijer ademen. Ik ben zeker erg gewond in de buikstreek, ergens rond mijn navel.
Mijn kleren zijn overal gescheurd. De duisternis lijkt me minder dof, waarschijnlijk
omdat ik hier al heel de tijd lig en aan de nacht gewend raak. Als ik mijn bovenlichaam
kan vrijmaken, zal ik op mijn achterste moeten verder schuiven. Ik kan mijn benen
niet bewegen. Ik zal mezelf moeten voortslepen, steunend op mijn armen. De pijn
verergert nu weer, ik moet me nu en dan op de lippen bijten om de komende duize-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

176
ligheid te overwinnen. Ik ben uiterst moe en hongerig, ik heb sedert de middag niets
meer gegeten.
Ik slaag er nu in een tweede tand weg te duwen, het kost me een minutenlange
inspanning. Nu is mijn bovenlichaam bijna helemaal bevrijd. Achter me staat nog
een dreigende massa tanden. Er staan verscheidene tanden met hun punten naar me
toegekeerd. Als schildwachten met een speer. Zullen ze me laten ontsnappen? Of
zullen ze straks, als ik mijn benen probeer te bevrijden, gelijktijdig op me toestormen
en me doorboren? Of zal één of andere wraakzuchtige tand van hoog op de stapel
naar me toe komen gegleden, steeds sneller beginnen te glijden en met zijn scherpe
punt mijn schedel openrijten?
Ik moet zeer voorzichtig te werk gaan, ik moet elke beweging overwegen. Ik steun
met mijn rug tegen de dwarsliggende tanden. Als ik duw komt geen reactie. De
dwarsliggende tanden kunnen me minder bedreigen. Slechts die welke met hun
punten naar me toegekeerd zijn, zijn erg gevaarlijk. Als ze bijvoorbeeld met vier of
vijf tegelijk op me toestormen, vier of vijf vlijmscherpe speerpunten in mijn rug of
in mijn hals.
Ik heb nu al vier tanden van mijn lichaam verwijderd. Slechts één keer is nog een
tand langs me heen gegleden, doch het was maar een kleine tand, van hoogstens vijf
kilo. Ik zou hem met de hand, mijn linkerhand waarmee ik een geweldige kracht kan
ontwikkelen, kunnen opvangen en tegen de muur aan stukken werpen. Indien ik nu
niet gewond was, zou ik de tand met moordende kracht aan diggelen geslagen hebben
tegen de vloer. Ik zou nog andere tanden gegrepen hebben en ze stukgebeukt hebben,
als een woesteling zou ik tekeer gegaan zijn tegen de horde. Op een platform zou ik
gaan staan, gewapend met de grootste en de zwaarste tand en al hun aanvallen afslaan,
de tanden dichterbij laten sluipen en ze dan onverhoeds aan stukken beuken, ze
middendoor slaan, overal slaan en beuken en breken, zodat ze zich huiverend zouden
terugtrekken.
Ik voel mijn krachten afnemen. Heel mijn lichaam is bezweet. Ik begin mijn bloed
te ruiken. De wonden aan mijn buik zijn vermoedelijk breder geworden, wegens de
voortdurende inspanningen. Ik heb al verscheidene tanden van mijn lichaam
verwijderd. Er liggen nog enkele tanden op mijn benen. Ik neem één der tanden bij
de punt en duw hem langzaam van me af. Ik leg hem zacht op de andere tanden rond
me. Niets verroert. Het duurt nu maar enkele minuten meer om de overige tanden
van mijn benen te verwijderen. Nu ben ik geheel vrij, maar ik kan onmogelijk mijn
benen bewegen. Ik zal ruggelings moeten voortbewegen, steunend op mijn handen.
Ik ben bijna aan het eind van mijn krachten. Maar ik moet volhouden. Ik moet. Ik
drijf in het zweet. Er is de geur van mijn bloed. Over
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tientallen ordeloos verspreid liggende tanden zal ik moeten verder kruipen, tot bij
de poort. Ik weet niet of ik het zal kunnen. Als ik bij de poort ben, zal ik op de panelen
beuken en misschien Bongo wakker maken.
Ik weet nu zeker dat mijn beide benen gebroken zijn. De pijn wordt voortdurend
erger. Ik zal het zeer moeilijk hebben om vol te houden, om me over de slapende
tanden te hijsen, telkens steunend op mijn armen, mijn gewond onderlijf
verderslepend. Van hier tot bij de poort is het misschien vijfentwintig meter, misschien
dertig. Ik schuif ruggelings over de eerste tand. Mijn benen slepen mee als stukken
vlees en bot die niet meer tot mijn lichaam behoren. Elke beweging maakt me nu
bijna uitzinnig van de pijn. Maar ik moet verder, straks wordt mijn
ontsnappingspoging opgemerkt, dan gaan de tanden ontwaken en schuimbekkend
op me afstormen. Als één begint zullen de anderen volgen. Ze zullen elkaar ophitsen.
Het zal verschrikkelijk worden als de hele massa aan het rennen gaat, elkaar
verdringend, glijdend, schurend over mijn gezicht, snijdend in mijn borst, hun punten
als dolken tussen mijn ribben.
Ik heb me over drie of vier losliggende tanden heengewerkt. Mijn armspieren
beven, ook die van mijn linkerarm die zo sterk is. Ik moet nog verscheidene meters
afleggen, schuivend over de verspreide tanden, om uit het gevaar te ontsnappen. Ik
blijf nu een tijdje onbeweeglijk zitten. Ik moet proberen nieuwe krachten te
verzamelen voor de ultieme poging. Nog enkele meters en dan mag de hele stapel
in elkaar storten, de tanden zullen me niet meer kunnen raken. Ze zullen wel vooruit
schieten, maar in hun vaart zullen ze tegen de overstaande muur bonzen. Voor elke
meter heb ik nu verscheidene minuten nodig. Ik ben drijfnat van het zweet.
Ik mag niet zenuwachtig worden of bruusk tekeer gaan. Misschien nog vijf meter
om uit het onmiddellijke gevaar weg te zijn. Ik haal telkens diep adem voor ik over
een tand heenglijd. Soms over twee tanden tegelijk. Mijn kleren zijn helemaal
doordrenkt, alsof ik een dag op de smoorhete beach heb gelopen. Ik weet niet hoeveel
tanden ik nu al voorbij ben. De laatste meters. Ik moet nu volhouden, ik moet, ik
moet, verdomme. Ik bijt me hard op de lippen, te hard. Er is de smaak van bloed.
Alles is bloed en zure lucht. Ik ben de laatste losliggende tanden voorbij.
Ik zal waarschijnlijk de poort niet kunnen bereiken. De poort is te ver. Wanneer
de kracht in mijn armen begeeft, ontwaken de tanden met waanzinnigmakend
gerommel. Zij slaan bij tientallen te pletter tegen de muren van het entrepot. Ik verlies
het bewustzijn.
Als ik opnieuw ontwaak, buigt een gezicht zich over het mijne. Ik weet niet wiens
gezicht het is, misschien dat van Bongo, misschien dat van Marijnen of van Vanhee,
misschien het vriendelijke gezicht met de zachte ogen van
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Emmy. Ik weet het niet. Het heeft geen belang meer.
Ergens in de volle klaarte van het aangestoken licht, liggen de duizenden tanden,
vuilgele tanden van haat.
Op mijn wang voel ik een hand die me zachtjes streelt.
En terwijl ik de hand nog voel als een gebed op mijn huid, zinkt alles om me heen
weg, alleen een gele gloed blijft nog even, om dan ook in het niet te verdwijnen.
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Joos Florquin / Gesprek met Simon Carmiggelt
Simon Carmiggelt, u bent de uitvinder van een woord, het woord epibreren?
Nou, daar ben ik niet de uitvinder van, wel de verbreider. Het is eigenlijk zo dat ik,
dat was in 1953, in Den Haag op een overheidsbureau een stuk moest halen waar
onze krant al geruime tijd om verlegen zat. Ik ging daar zo'n zaal binnen, met zo'n
loket, waar allerlei mensen achter zaten te werken, er kwam een ambtenaar naar me
toe en ik zei: ‘Meneer, ik kom om dat stuk.’ Toen zei die man: ‘Nou meneer, het is
bijna klaar, als u over negen dagen terugkomt, dan kunt u het krijgen. Het hoeft alleen
nog maar even geëpibreerd te worden.’ Ik zei: ‘Dank u wel’ en liep naar buiten. Maar
toen dacht ik: ‘Hé, wat zou dat zijn, daar heb ik nog nooit van gehoord, epibreren?’
Dus ging ik terug en die ambtenaar, die stond weer op en ik zei tegen die man:
‘Meneer, moet u luisteren, het kan verschrikkelijk dom van me zijn, maar wat is dat
eigenlijk, epibreren?’ En al die mensen die daar achter dat loket aan het werk waren,
legden ontroerd hun pennen neer en die ambtenaar, die zei: ‘Meneer, dat is een heel
biezonder moment, want dat heeft nog nooit iemand gevraagd en het is des te
wonderlijker, want dat woord betekent niets. Jaren geleden was hier eens een man
aan het loket die mij wou haasten met iets dat even zijn tijd moest hebben, en toen
welde dit woord in mij op en ik zei tegen de man: “Meneer, het moet eerst nog
geëpibreerd worden.” En toen ging die man getroost weg. Sindsdien gebruik ik het
voor de meest uiteenlopende doeleinden. Als er bijvoorbeeld gebeld wordt, dan zeg
ik: “Meneer Frederickx is er niet, die epibreert de hele middag.” Dan zeggen de
mensen: “O!” Wij hebben zelfs op het bureau van één van onze meerderen hier, een
meermaals gegradueerde intellectueel, eens een sponzedoosje geplaatst met een
briefje erbij: “Zou u de gaatjes van dit sponsje zelf willen epibreren?” De volgende
dag had die man eronder geschreven: “Sponsje onderzocht en in orde bevonden.”
Die was voorzichtig geweest. Ik vind het heel wijsgerig, ik heb daar een diepe eerbied
voor.’ Toen zei die ambtenaar nog: ‘Nou meneer, u is van een krant en kranten, die
geven toch dikwijls prijzen voor originele dingen. Zou u nou niet kunnen zorgen dat
ik hier een prijs voor krijg, want ik heb dat toch bedacht?’ Toen zei ik: ‘Nou, daar
gaat het niet over, maar ik zal eens informeren.’ Toen zei hij: ‘Hoe hoor ik dat dan?’
Toen zei ik: ‘Nou,
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dan epibreer ik u nog wel even!’ Toen had ik de bal dus aan hem teruggespeeld.
Nou had ik dat verhaal in de krant gezet. Typisch Amsterdams vond ik het toen
ook wel, dat ik die nacht om vier uur uit mijn bed gebeld werd door iemand die alleen
maar zei: ‘Epibreert u op het moment?’ Dat is dan ook wel het gevolg van zo iets.
Maar daarna is dat woord dan helemaal zijn eigen leven gaan leiden. Een jaar later
of twee jaar later kreeg ik een brief van iemand die schreef, dat hij op een groot
kantoor werkte en het verhaal ook had gelezen. Een collega van hem was iemand
die er niet graag voor uitkwam dat hij iets niet wist. En aan die man had hij een
dossier gestuurd en daar had hij buiten opgeschreven: ‘Epibreren, s.v.p.’ Die man,
die wist natuurlijk niet wat dat was en die wou daar niet voor uitkomen. Hij nam een
woordenboek, zocht het woord op wat er het dichtst bij kwam, dat was epileren, en
epileren betekent blijvend verwijderen. Hij heeft dat dossier toen in de kachel gegooid.
En het was dan nog een belangrijk dossier ook! Daarna is er nog van alles met dat
woord gebeurd. Een paar jaar geleden zat een koekfabrikant hier in Nederland met
een enorm probleem. Die wou zo graag meisjes hebben voor licht kantoorwerk. Hij
zette voortdurend advertenties in de krant maar daar kwam nooit een brief op. Hij
had ook dat verhaal al eens een keer gelezen van mij en toen kwam hij op het idee
om advertenties te plaatsen waarin hij vroeg om een epibriste. En verdomd, toen
kwamen de brieven. Dat schenen de meisjes dan wel, ofschoon ze ook niet wisten
wat het was, een aantrekkelijk baantje te vinden. Enige tijd later heeft hij 's werelds
eerste epibriste in dat baantje aangesteld, dat is dit meisje hier, op die foto uit de
krant. Het is dus een woord dat een heel eigen leven is gaan leiden, en nog worden
er telkens in advertenties epibristen en zo gevraagd. En er zijn ook stickers gemaakt:
epibrant.
En wat betekent dat?
Niks, allemaal niks. Maar dat woord dat vult zich telkens weer met nieuwe inhoud,
het is onverwoestbaar. De allerlaatste opleving van het woord die mij ter ore kwam,
kwam voor in een krantebericht uit Aruba. Daar stond in dat de Eilandsraad bijeen
was geweest en één van de leden van de Eilandsraad, een gedeputeerde heet dat,
meen ik, had gevraagd naar een bepaald stuk. En toen werd hem geantwoord: Dat
wordt momenteel geëpibreerd. Dat heeft die man niet geantwoord omdat hij nou
eens leuk wou wezen, maar omdat hij in de heilige overtuiging leefde dat epibreren
financieel voorbereiden betekent. Dat is het laatste. Maar ik zal er nog wel meer van
horen, denk ik.
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Het woord epibreren werd ondertussen al officieel opgenomen in de reeks nieuwe
woorden die in het Winkler Prins Jaarboek van 1969 werd afgedrukt.
Een wetering is een water, een grote, brede sloot. Een plantsoen is een openbare
tuin, een openbare wandelplaats waar bomen en heesters staan.
Aan dit Weteringsplantsoen woont Simon Carmiggelt twee hoog. Als hij voor zijn
schrijftafel zit heeft hij een uniek gezicht op Amsterdam: het park, de gracht en
daarachter het Rijksmuseum. Wat verder ligt de drukke Weteringsschans, de vroegere
stadswal, maar hier bij en in het huis is het een oase van rust.
*
Ik mag wel zeggen Boerhaave, Europa?
Waarom?
Aan het Centraal Station stap ik in een taxi en zeg Eerste Weteringsplantsoen, 2 A.
Zegt de chauffeur: O, dat is bij Simon Carmiggelt, leuke man hè!
Dat is dan heel typerend, wat u zegt. Ik heb geen auto, ik ben de laatste overgebleven
Nederlander zonder auto. Ik hèb ook aan een voertuig niks. Ik moet mensen horen
praten. Daarom ben ik een voetganger als het niet haastig moet. Alleen een wandelaar
kan rustig observeren. Ik rijd dus als ik ergens gauw naartoe moet, veel in taxi's. Nu
is het fenomeen taxichauffeur heel belangrijk in Amsterdam. Ik heb veel aan die
mensen. Ik kom zelf uit Den Haag, ik woon hier sinds 1944, maar het valt mij telkens
weer op, dat die taxichauffeurs hier in Amsetrdam, mensen zijn die heel makkelijk
praten en die meteen eigenlijk een heel verhaal beginnen als je in zo'n wagen zit. Dat
is typisch Amsterdams. Laatst zat ik in een taxi met een man van een reclamebureau
en dat gesprek van ons beiden ging over het feit dat er op de t.v. zoveel reclame
wordt gemaakt voor wasmiddelen. Die man van dat reclamebureau zei: ‘Ja, als er in
één uitzending van de STER-reclame vier wasmiddelen zitten, die alle vier vertellen
waarom zij het dan nog witter doen, dan slaan zij mekaar dood of ze kunnen het net
zo goed laten. Maar,’ zei de man, ‘dat kan niet, want als onze concurrent erop zit,
dan moeten wij er ook op zitten, maar het is eigenlijk zinloos.’ We hadden een beetje
een oude chauffeur en die man, die draait zich onder het rijden om en die zegt: ‘Ja,
dat vind ik eigenlijk ook, want...’ en die begint een hele theorie te ontwikkelen over
de waarde van reclame

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

182
voor wasmiddelen. Dat is in zoverre Amsterdams, dat die chauffeur niet iemand is,
wat je in Den Haag veel meer zou vinden, die zegt: ‘Ja, ik heb hier een vracht en die
moet ik vervoeren.’ Nee, dat is een mens die ook een mening heeft over wat er achter
hem wordt gezegd en die mening dan ook plaatst. Dat vind ik een hele typisch
Amsterdamse eigenschap, omdat ze je hier in Amsterdam altijd beoordelen op je
menselijke merites en nooit op wat je bent, dat interesseert ze niet. Die chauffeurs,
daar heb ik ontzettend veel aan ontleend in mijn werk, omdat ze dikwijls ook prachtige
dingen zeggen. Ik had er laatst eentje, het was een vrij jonge vent, en die had het
over de ‘meies’ in Amsterdam - dat is het Amsterdamse woord voor prostituée. Het
is eigenlijk een oud joods woord. En hij zei tegen mij: ‘Die meies in Amsterdam,
die zijn allemaal tof hoor, die zijn allemaal zó.’ Dan wacht ik gewoon op een
voorbeeld, dat komt dan wel. Hij zei dan ook: ‘Ik had er laatste één in mijn wagen,
die moest ik naar haar stekkie brengen, dat is dan de benaming van het kamertje waar
ze zitten. Die vrouw is een aardig vrouwtje. Ze heeft een zoontje van vier, daar is ze
dol op, maar de kinderbescherming wil haar dat jongetje afnemen en daar vecht ze
tegen. Ze zegt tegen me: “Als ze hem van me afnemen dan wordt ie een pooier. Als
ze hem bij mij laten, dan wordt ie ook een pooier, maar een pooier met een hart”.’
Mooi hè?
Inderdaad. Voor wie het niet zou weten, is het onmiddellijk duidelijk dat Amsterdam
de stad is van uw hart, ook al werd u, zoals u daarnet zei, in Den Haag geboren, en
voor de mensen die van preciesheid houden zeg ik er bij dat dat gebeurde op 7 oktober
1913. Voelt u helemaal niets meer voor Den Haag, waar u dan toch 31 jaar hebt
gewoond?
Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik kom er nog vaak en dan heeft die stad voor
mij de charme van ‘hier is mijn jeugd geweest’. Als ik ga in de wijk waar ik als klein
kind heb gewoond, dan komt er een zekere nostalgie over me, vooral ook omdat ze
die wijk - het is een hele oude wijk - aan het afbreken zijn. Telkens als ik er terugkom,
is er weer een stukje weg, een stukje van dat decor, waarin ik vroeger als kleine
jongen heb geleefd. Dat is een geleider van je herinneringen. Je loopt daar rond en
allerlei dingen die je meende vergeten te zijn, komen dan weer bij je op en dat is, als
je schrijft, natuurlijk een heel probleem. Dat is de charme die Den Haag voor mij
nog altijd heeft.
Eigenlijk dus een soort weemoed, een melancholie, die bij U wel een levenssap is?
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Er zit een stuk weemoed in, dat is altijd zo. Maar dat heb ik bijvoorbeeld ook als ik
in Parijs kom - ik kom sinds mijn 18de vrij veel in Parijs -, en dan denk ik ineens:
Hé, ze hebben hier helemaal buiten mij om nu allemaal grote flats neergezet. En daar
was vroeger dàt, en daar was vroeger dàt. En dan ga ik kijken op de boulevard of
misschien toch dat oude Russische kroegje er nog niet is, waar ik kwam toen ik 17
jaar was. En het is er dan niet meer. Dat soort belevingen heb je eigenlijk in Den
Haag ook.
Wat maakt Amsterdam nog zo aantrekkelijk, buiten die hartelijke vrijmoedigheid
van de taxichauffeurs dan?
De hele levenstrant in Amsterdam heeft wel grote charmes. Kijk, als je naar het meest
Amsterdamse gedeelte van de stad gaat, de Jordaan, die veel bezongen Jordaan, dan
tref je daar toch wel een heel apart soort mensen aan. Het is, zoals iemand het eens
uitdrukte, een groot sterfbed op het ogenblik: de oude Jordaners, die beginnen uit te
sterven, de jonge willen er niet meer wonen. Er is dus veel import, artiesten, studenten
en dat leidt ertoe dat die oude Jordaners met grote weemoed praten over vroeger,
over de grote samenhorigheid die er vroeger was en die er nu niet meer is. Maar dat
komt natuurlijk ook omdat die samenhorigheid vroeger door de sociale nood
ontzettend nodig was. Ik heb dat fenomeen Jordaner eens geprobeerd te onderzoeken
toen ik een tekst moest maken bij een fotoboek van Dolf Toussaint, genaamd De
Jordaan. Dat was geen boek met geveltjes maar dat was een boek met foto's van
mensen, en zij die me intrigeerden, die echt een onderschrift nodig hadden, die ben
ik toen gaan opzoeken en dat waren ervaringen licht en donker. Er was een foto in
van een oude vrouw, die zag je in bed zitten in een kamer die in complete wanorde
verkeerde. Het was duidelijk, dat mens kon er niet meer tegen op. En die vrouw die
zei tegen me: ‘Ja meneer, toen mijn jongens het huis uit gingen zeiden ze tegen me:
“Moeder, je hebt altijd voor ons gezorgd, wel bedankt, dat hoeft nou niet meer, je
mag nou helemaal alleen voor jezelf zorgen”.’ - Dat is wel een hele zwarte hè, maar
ook wel typisch.
Het gesprek ging over het onderwerp buren, wat een geliefkoosd onderwerp in
Amsterdam is en een casus belli ook in vele gevallen. Zei die ene vent: ‘Elke dag
als ik thuiskwam van mijn werk, dan begon dat wijf van me maar te zeuren over dat
wijf van boven. Dan had ze dit weer gedaan, dan had ze dat weer gedaan. Het begint
me te vervelen. Ik ga de trap op, ik klop op de deur, de deur gaat open, d'r staat zij
en hij, ik ram hem in mekaar, ik ram haar in mekaar. Nooit meer last gehad.’ Het is
ook een typisch Jordaans monoloogje, hè.
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Er zijn toch ook wel positieve dingen te vertellen over de Jordaan.
Die twee dingen zijn in wezen ook wel positief. Mijn dochter heeft er een tijd gewoond
en toen had ze nog maar één kind, nu twee. Als ze dan boodschappen deed in de
buurt kwam ze bijvoorbeeld in een winkel binnen en daar stond een vrouw, nou ja
die had ze wel eens op de markt zien lopen, maar voor de rest kende ze die vrouw
niet, en die vrouw zei dan tegen d'r: ‘Zeg, moet je eens luisteren: wanneer krijg je
nou een tweede kindje?’ Als je dan zegt in de Jordaan: ‘Ja mevrouw, wat gaat u dat
aan’, dan kan je wel emigreren. Dan moet je weg. Daar moet je gewoon op ingaan
en zeggen: ‘Nou ja, mijn man studeert, hij is nog niet afgestudeerd, we wachten nog
even.’ O ja, - dat begrijpt ze wel. Die enorme oprechtheid van die mensen moet je
honoreren met dezelfde oprechtheid. Het is ook geen gewone nieuwsgierigheid maar
een bewijs van interesse, van medeleven.
Ik ben toen ook bij de politie geweest: daar krijgen ze nooit uit de Jordaan een
telefoontje om te zeggen: ‘Bij de buren huilen de kinderen en de ouders zijn niet
thuis’ - zoals dat vaak gemeld wordt uit andere wijken. In de Jordaan laat je je
kinderen niet alleen. Daar is altijd een buurvrouw die inspringt.
Amsterdam heeft een eigen karakter. De Vlamingen zeggen wel eens graag dat zij
dat karakter mee hebben bepaald in de 16de en 17de eeuw.
Ja, dat is een historische vraag, daar ben ik niet zo erg sterk in. Het zou best kunnen.
Zeker is dat op het hele taalgebruik van de Amsterdammers vooral de joden een grote
invloed hebben gehad. Groter dan men over het algemeen al denkt. Ontzettend veel
woorden in het gewone, laat ons zeggen het platte Amsterdams, zijn van Hebreeuwse
herkomst. Als u dat boek van H. Beem Jerosche leest, dan kunt u daarin uitdrukkingen
vinden waarvan je dacht, die zijn toch Nederlands. Neem nou een uitdrukking als
‘van een bruiloft komt een bruiloft’. Die heb ik altijd aangezien als een uit de
boerenstand voortkomende uitenis. Ze komt uit het Hebreeuws, het staat in het boek
van Beem. Op het taalgebruik en ook op de humor van de Amsterdammer hebben
de joden een heel grote invloed gehad.
Is Amsterdam een blije stad?
Nou, blij, ik weet het niet. Onze vorige burgemeester heeft eens gezegd: ‘Dit is een
lastige stad.’ Daar zijn toen mensen kwaad om geworden, ten onrechte vind ik, want
ik vind het eigenlijk wel een predikaat, dat je lastig
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bent. Maar ze zijn hier ook lastig, ze nemen niet veel. Een Amsterdammer heeft een
beetje een anarchistische kern en daar moet je van uitgaan. Soms, vooral met al die
actiecomité's, is de sfeer in de stad vrij grimmig. Maar ja, dat moet je aanvaarden
want dat staat tegenover de charmes van de stad.
Geen vrolijke stad, zegt u. Hoe verklaart u dan de aantrekkingskracht van Amsterdam
op zoveel jonge mensen? Als je in het Centraal Station uitstapt, zie je daar de meest
verschillende typen, die uit alle werelddelen schijnen te komen. Waarom komen die
dan naar hier? Er is natuurlijk het Vondelpark. Maar is dat voldoende als verklaring?
Zij komen omdat wij over de hele wereld bekend staan als een stad die zeer tolerant
is. Men meent overal ter wereld onder die jongelui, dat hier in Amsterdam alles mag.
Ja, ik zou misschien kunnen zeggen: in Amsterdam mag niets, maar alles wordt er
toegestaan! Men is hier erg tolerant, dat geef ik toe, maar die tolerantie komt geloof
ik niet zo voort uit een duidelijk beleid. Vorig jaar hebben we het Vondelpark gehad
met die duizenden jongens en meisjes uit de hele wereld en allerlei mensen hebben
daar studies van gemaakt; nou zijn ze nog geen vier weken geleden eindelijk eens
gaan praten hoe ze het dan dit jaar zouden doen. Ik vind dat je in zo'n zaak een beetje
pragmatischer moet denken. Dan moet je zeggen: kijk, we krijgen ze allemaal, ze
komen allemaal, laten we dan ook zorgen dat we ze op de een of andere manier
opvangen. Laten we zorgen dat er mogelijkheid is tot goedkoop slapen. Er moet alle
mogelijke opvang zijn als je zo'n enorm leger te verwachten hebt. En dat hebben we.
Want het schijnen er dit jaar nog meer te worden dan verleden jaar.
Maar er worden wel maatregelen genomen, geloof ik?
Men wil dat slapen in het Vondelpark beperken tot een bepaald gedeelte van het
park; dat zal wel verband houden met het feit dat de mensen die daar in de straten
eromheen wonen, daar wel erg veel last van hebben. Vooral omdat het musiceren de
hele nacht doorgaat: als het dan mooi weer is en die mensen hebben het raam open,
dan kunnen die niet slapen en worden helemaal wanhopig. Ik krijg ze hier wel aan
de telefoon want, omdat ik in die krant schrijf elke dag, denken ze dat ik daar wat
aan kan doen, wat natuurlijk niet waar is. Want ik kan nergens wat aan doen.
Amsterdam heeft op dat gebied Parijs duidelijk overvleugeld?
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Ongetwijfeld, ik bedoel, wij zijn veel toleranter dan Parijs. De sfeer is namelijk
helemaal niet leuk in Parijs als ik er nu kom. Als ik de Gare du Nord uit kom, dan
denk ik: wat zijn die mensen allemaal keurig aangekleed! Je ziet er bijna geen
langharigen. Mijn zoon is een oppassende huisvader van vier kinderen, leraar
Grieks-Latijn aan het gymnasium, een hardwerkende jongen, maar hij heeft lang
haar en draagt een spijkerpak. Hij gaat met zijn vrouw naar Parijs. Ook zijn vrouw
ziet er hip uit. Hij wordt een aantal keren op straat aangehouden, gewoon op zijn
uiterlijk, door de politie. Hij heeft dan zo'n pakje bij met grammofoonplaten, want
daar is ie gek op, en dat moest ie telkens openmaken. Dat is toch heel vreemd, dat
zou je in Nederland niet overkomen. Hier kijkt niemand meer op, als iemand heel
vreemd aangekleed is. Wat er hier allemaal rondloopt in de zomer, dat is
onvoorstelbaar. Het is een groot circus, waar je kunt zien dat er ook geen mode meer
bestaat. Iedereen trekt aan waar hij zin in heeft. En dat is dikwijls een biezonder
boeiend tafereel, moet ik zeggen.
De mens is belangrijker voor u dan de grachten en dan de gevels, zoals u straks
trouwens al zei. Waar ontmoet u die mens?
Nou ja, ik zat altijd op alle plaatsen van menselijke samenbundeling. Ik heb de naam
iemand te zijn die altijd in de kroeg zit. Dat is mijn eigen schuld, want ik heb veel
over kroegen geschreven en veel over mensen die zich in kroegen ophouden en met
me praten. En ik heb twee boeken Kroeglopen geschreven. Dus het ligt voor de hand
dat ze dat denken. Toch is het niet helemaal zo. Het is wel zo dat de kroeg, het kleine
café, het grote café, een plaats is waar je de mensen die je niet kent, ontmoet en waar
je met die mensen praat. In een klein café, die wij dus een kroeg noemen, word je
gemakkelijk in het gesprek opgenomen. Dat hebben wij gemeen met Antwerpen,
een stad waarvan ik vind dat men er op soepele wijze leeft, wel iets uitbundiger dan
wij, daarom ligt ze ook zuidelijker. Ik heb daarover eens geschreven in een stukje
dat over Elsschot handelt. Het staat in Wij leven nog. Ik heb het daar over ‘een
onbekommerde sfeer, die hoort bij deze stad.’ Want wie een Antwerpenaar op straat
staande houdt en vraagt: ‘Calvijn?’ krijgt nooit ten antwoord: ‘Ja, die ken ik.’ En dat
is een machtig voordeel. In elk geval zijn de mensen in Amsterdam pratiger dan in
andere plaatsen, vind ik, ze vertellen makkelijk, vertellen vaak hun hele hebben en
houden, hun hele leven. En dikwijls zijn dat erg mooie verhalen, waarvan je denkt:
dat kan ik opschrijven. Het curieuze is dan dat, als iemand zo een verhaal verteld
heeft dat ik wil opschrijven, en ik hem vraag of hij dat goed vindt, ik nog nooit gehad
heb dat iemand zei: ‘Nee, dat wil ik
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niet in de krant hebben.’ Daar zet ik natuurlijk geen namen bij, daar gaat het niet om.
Ik situeer mijn verhalen dus vaak in een kroeg omdat de mensen je daar makkelijk
een mededeling doen. Verhalen die ik ergens anders heb opgedaan, krijgen daar ook
vaak hun natuurlijke plaats.
Schrijft u soms ook in de kroeg zelf?
Dat is een kwestie van stemming. Het gebeurt dagen in een café, dan dagen in een
plantsoen, dan weer dagen in de beslotenheid van de kamer. Schrijven kun je alleen
maar in een groot café waar het gemurmel van stemmen is, waar je op de achtergrond
een hele geluidsbrij hebt. Voor schrijven zijn de kleine kroegen niet erg geschikt. Ik
heb het vermogen in een klein café met u te praten en toch te registreren wat twee
kerels aan een ander tafeltje aan het bepraten zijn. Ik heb, wat ik zelf noem, een derde
oor, en dat is voor mijn beroep erg prettig. Ik merk dat trouwens aan mijn vrouw,
dat ik dat blijkbaar alleen heb, want als wij een café verlaten dan zeg ik: ‘Hoorde je
wat die vent vertelde?’ En dan heeft zij het niet gehoord en ik wel, terwijl ik met
haar zat te praten. Daar heb je veel aan, in dit vak.
Een dubbele bron van informatie, als ik het goed begrijp.
Ja, je hoort in die kroegen flarden van gesprekken en dikwijls formuleringen die erg
mooi zijn. Ik hoorde laatst een man, een oudere man die daar zat met een andere
oudere man, en ze hadden het ook over het huwelijk en die ene oude, die zei: ‘Ach,
weet je wat het is, Kees? Mijn vrouw, dat is een mooi boek, maar ik heb het uit.’ Dat
was een hele mooie formulering.
Inderdaad, openhartig en ongenadig, moet ik zeggen.
Ja, maar dat zijn ze hier.
U komt ook graag in kinderspeelplaatsen en u houdt ook veel van kinderen? U hebt
zelf kinderen en kleinkinderen.
Mijn kinderen zijn altijd een bron van inspiratie geweest door wat ze zeggen. Ze
hebben nog geen leefroutine zoals wij en daarom blikken ze met wat ze zeggen, vaak
doorheen wat wij niet zien: wij zijn er aan gewend, zij niet. Ze zeggen ineens iets
waarvan je denkt: dat is geweldig hè. Vanmorgen kreeg ik nog een briefje van een
lezer: die had uit onze krant een foto geknipt waarop je zag dat die gangster die in
New York was dood-
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geschoten, door een aantal heren met barse koppen, in een kist werd weggedragen.
Die man, die schreef erbij, dat hij in de krant had zitten kijken samen met zijn zoontje
van 8 jaar. Toen had dat zoontje gezegd: ‘Wat is dat?’ En toen had de vader
geantwoord: ‘Dat is iemand die ze begraven, een boef.’ Toen zei dat jongetje:
‘Waarom doen ze hem dan in zo'n mooie kist?’ Dat is heel goed hè! En dat is typisch
voor kinderen, dat boeit mij telkens weer in kinderen, dat ze zulke dingen zeggen.
Ik heb ontzettend veel van zulke dingen opgeschreven.
U hebt trouwens een heel boekje gewijd aan uw kinderen en aan uw kleinkinderen?
Ja, een boekje dat heet Klein beginnen. Dat gaat over mijn kinderen toen ze nog klein
waren. Een ander boekje, dat heet Dag opa en dat gaat over de eerste twee levensjaren
van mijn oudste kleinzoon, dus eigenlijk voordat hij met het praten begon. Dat is
helemaal de beschrijving van zijn gedrag. Later heb ik de twee samengebracht in de
bundel Kinderen.
U gebruikt wel eens meer uitspraken van uw kleinzoon in uw stukjes?
Van mijn oudste niet meer, die wil dat eigenlijk niet. Het is een heel ambivalente
zaak. Hij is twaalf en is op het gymnasium. Een tijdje geleden heb ik eens een stukje
geschreven over hem en zijn zusje - zijn zusje is jonger dan hij - en daarin had hij
zich aardig tegenover zijn zusje gedragen, dat bleek uit dat verhaal. Daar was hij dan
de volgende dag op school om bespot, want je hoort niet aardig te zijn tegenover je
zusje, je hoort je zusje te pesten. Toen kwam hij thuis en zei: ‘Opa, je mag niet meer
over me schrijven.’ Dat heb ik me ook in de oren geknoopt en ik heb gezegd. ‘Dat
zal ik nou ook niet meer doen.’ Maar ja, ik hoor nog wel dingen van hem, waarvan
ik denk: Dat is erg mooi, dat zou ik best kunnen opschrijven. Maar dan verander ik
het, dan verbouw ik het, dan plaats ik het in een ander jongetje. Maar dat levert ook
weer problemen op. Laatst was ik bij mijn dochter en daar kwam hij van school met
een vriend van hem. Hij moest even naar het toilet en die vriend, die ook zo'n twaalf
jaar was en ook op het gymnasium, stond in de kamer en ja, dan wil je wat zeggen.
Ik zei: ‘Hoe gaat het op school?’ Toen zei hij: ‘Het is allemaal waardeloos meneer,
wij krijgen les van kortzichtige kortharigen. Onze geschiedenisleraar, die man die
staat maar te zeuren over Karel de Grote.’ Ik zei: ‘Waar moet hij dan over zeuren?’
‘Over de revolutie natuurlijk,’ zei hij, ‘niet over Karel de Grote.’ Ik zei: ‘Wil hij daar
niet over zeuren?’ ‘Nee, daar wil hij
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niet over zeuren. Maar,’ zei hij, ‘wij hebben ook hele maffe jongens bij ons op school,
want ik zei laatst tegen een jongen bij mij in de klas: “Hoe denk jij over het
communisme?” Toen zegt hij: “Dat interesseert mij niet”.’ Ik zeg: ‘Ja, dat moet
vreselijk zijn.’ Nou, toen kwam mijn kleinzoon terug en ze gingen samen naar zijn
kamer. Ze lieten de deur half open staan en na een tijdje zeg ik tegen mijn dochter:
‘Het stinkt hier zo, wat is dat eigenlijk?’ Toen gingen wij kijken. Nu had de jongen
van die kleine groene plastic legerautootjes, die hij zeer tegen de zin van zijn ouders
had gekocht. Nu was hij met dat jongetje bezig met een kaarsje die autootjes in brand
te steken. Dat kan en dan wordt het zo'n klomp plastic, maar dat stinkt ontzettend.
Ik zei: ‘Wat zijn jullie eigenlijk aan het doen?’ Toen zei hij: ‘Nou, wij saboteren het
leger.’ Ik zei: ‘Maar dan kun je er toch ook met een hamer op slaan en dat stinkt niet
zo.’
Dit gegeven heb ik toen geplaatst in een andere context. Ik heb verteld dat ik op
bezoek was bij een vriend, die Gerrit heette en dat daar twee jongens binnenkwamen,
zo en zo geheten, zijn zoon dus en een vriendje en dat het volgende gebeurde. Maar
nu leest mijn kleinzoon de krant en hij zei tegen mijn dochter: ‘Maar dat ben ik!’
‘Ja,’ zei ze, ‘opa heeft het een beetje veranderd.’ ‘Je mag niet liegen in de krant,’ zei
hij, ‘de waarheid is dat ik dat ben.’ ‘Ja dat geeft toch niet.’ ‘En die vriend, die heeft
hij Gerrit genoemd’, zei hij tegen zijn moeder. ‘Heet jij soms Gerrit?’ Nou, daar ziet
u hoe moeilijk het is. Aan de ene kant denkt hij: het is mijn stuk, ik heb het gedaan,
dat mag mij niet ontstolen worden en aan de andere kant wil hij niet. Maar ja, mijn
kleinere kleinkinderen die zijn nog 'n eindeloos jachtgebied voor me.
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Adriaan Magerman / In memoriam matris
Moeder de navelstreng is eindelijk doorbroken
En langzaam langzaam kruip ik naar uw borst
En drink de zwarte melk der dood der doden
En klaag mij aan als ik verzadigd word
Ik klaag ik klaag mij aan in dit gedicht:
Ik zet een diepere voet in rag en nevel
De dood zit in de spin en heeft de vlieg gegrepen
En werpt zijn net over mijn aangezicht
Wij zullen het zinken van Venetië niet zien
En niet naar 't Noorden gaan als Peer met moeder Aase
- Mijn lichaam leeft ik moet mijn lichaam dragen
Tot het zijn eigen dood verdient
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Marcel Janssens / Laus Stultitiae 1973
Bij de uitgeverij Paris-Manteau verscheen een nieuwe Nederlandse vertaling van de
Laus Stultitiae van Desiderius Erasmus. De vertaling is van de hand van mr. A.
Dirkzwager en A.C. Nielson. De nieuwe uitgave biedt het grote voordeel dat zij niet
alleen een prettig leesbare Nederlandse tekst, maar daarnaast ook de oorspronkelijke
Latijnse tekst naar de Bazelse uitgave van 1515 bevat. Zo kunnen ook filologen aan
hun trekken komen. De uitgave van Paris-Manteau reproduceert eveneens in de
marge de tekeningen van Hans Holbein de Jongere, die het Bazelse exemplaar van
1515 versierden. De soms allegorische of emblematische tekstillustraties van Holbein
worden achteraan in een register toegelicht. Kortom, een kostbare uitgave die voor
filologen en literatuurliefhebbers zeer welkom zal zijn.
De Laus Stultitiae, in het begin van de 16de eeuw door Erasmus als humanistische
Spielerei en tijdverdrijf tijdens een reis van Italië naar Engeland geschreven, wordt
immers een meesterwerk van de Nederlandse letterkunde genoemd. Een paradox is
het wel: een van de meest vermaarde meesterwerken uit de Nederlandse letterkunde
zou in het Latijn geschreven zijn. 50 jaar na de eerste publikatie in 1510 werd het
voor het eerst in het Nederlands vertaald. De recente vertaling van Dirkzwager en
Nielson kan gelden als de meest fleurige en meest eigentijdse. Ik heb hier nog een
vergeelde en stuk gebladerde vertaling van Dr. J.B. Kan in de Klassieke Galerij bij
de hand. De vertaling van Dr. Kan biedt het grote voordeel dat zij talloze allusies en
realia in voetnoot opheldert, wat Dirkzwager en Nielson tot mijn spijt hebben
nagelaten. Erasmus' tekst zit immers, zoals het bij een humanistisch geschrift past,
vol met geleerde allusies op de antieke cultuur. Zijn geleerde tijdgenoten, voor wie
dit vermakelijk tijdverdrijf, dit festijn voor ingewijden, bestemd was, hadden daar
blijkbaar geen moeite mee. Lezers van 1973 echter, die hun klassieken op verre na
niet zo goed meer kennen, dreigen niet-begrijpend langs dit woud van namen heen
te lopen. Hetzelfde vreemdheidseffect overvalt trouwens de hedendaagse lezer van
bij voorbeeld Dantes Divina Commedia, die men, ook in vertaling, wel gewoon kan
ondergaan om haar poëtische en mense-
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lijke grootheid, maar die veel van haar trefkracht verliest zonder toelichting van
talloze referenties en allusies. Wij kunnen vanzelfsprekend De Lof der Zotheid niet
meer lezen als tijdgenoten van Erasmus - en dat in vele betekenissen, maar allereerst
in deze zin dat wij ons niet meer met hem kunnen meten inzake onderlegdheid in de
antieke geesteswereld. De wereldburger Erasmus was in feite een ‘civis romanus’,
burger van het aan Hellas en Rome geschoolde Westen. Wereldburgerschap heeft
voor ons nu een andere klank en een veel ruimer reikwijdte. Wat wij in de breedte
wonnen, hebben wij wellicht aan concentratie verloren. Erasmus' cultuur was nog
op merkwaardige manier uniform en geconcentreerd. Zijn vaderland, ook in geestelijke
zin, was het humanistische Westen, dat zich zopas, via de traditie van de
middeleeuwse latinitas, had herbrond aan de cultuur der Ouden. Wij zijn daar niet
alleen chronologisch, maar ook mentaal en pedagogisch van weggegroeid. Met
Goethe, zo heeft Ernst Robert Curtius gezegd, is de laatste grote Europeaan gestorven,
d.w.z. de laatste grote vertegenwoordiger van een humanitas-ideaal dat de historisch
gegroeide eenheid van de westerse cultuur handhaaft. Het kosmopolitisme van de
romantische en post-romantische periode waarin wij leven, zou gekenmerkt worden
door een altijd verder schrijdende verbrokkeling. In het licht van deze grondig
gewijzigde culturele constellatie, die ons van Hellas en Rome verwijdert, betreur ik
het, dat de uitgave die ik hier voorstel en die nochtans zo welkom is, geen apparaat
van toelichtingen bevat. Ik heb immers de indruk dat die met de tijd noodzakelijker
worden.
Anderzijds hebben de vertalers hun Nederlands op prettige wijze opgefrist, zonder
dat zij de geest van het werk verraden. Zij vertalen overigens meer naar de geest dan
naar de letter. Wie mocht twijfelen, kan de juistheid van de vertaling op de
linkerbladzijde altijd controleren, gesteld natuurlijk dat hij daartoe nog in staat is.
Als ik hun vertaling vergelijk met die in de Klassieke Galerij, constateer ik opvallende
afwijkingen in woordgebruik en syntaxis. De klassieke periodenbouw van de humanist
Erasmus, die ook in dit komische geschrift de regels van de sermo gravis eerbiedigt,
hebben zij ontbonden in korter, snediger zinnen. De vroegere vertaler heeft die in
het Nederlands willen behouden, wat zijn tekst zoveel zwaarder maakt. De ontbinding
van de klassieke retoriek heeft echter tot gevolg dat soms iets van het satirische of
parodiërende effect verloren gaat. De Lof der Zotheid is immers niet alleen een satire
van een extra-literaire werkelijkheid, maar ook een parodie van een bepaalde literaire
discursus. De ingewijden die dit in de eerste helft van de 16de eeuw konden lezen,
moeten in dit gecultiveerd humanistisch tijdverdrijf op hoog intellectueel niveau ook
een literair-parodiërend effect gesavoureerd hebben. Erasmus ge-
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bruikt hier in feite een procédé dat aan de basis ligt van taalhumor en dat de meeste
humoristen, tot onze cursiefjesschrijvers toe, aanwenden. Hij speculeert op de
discrepantie tussen een hooggestemde retoriek, waarvoor de beroemdste namen uit
de antieke wereld ter illustratie moeten opdraaien, en de onbenulligheid van de
feitelijke gegevens die hij daarin verpakt. Langs immanente weg relativeert hij aldus
de statigheid van het klassiek retorisch arsenaal. Het klinkt inderdaad komisch, in
een ciceroniaans doorwrochte periode te moeten vernemen dat ijdele vrouwen niets
beter wensen dan hun tijd in een kapsalon te gaan verbabbelen. De keuze van de
ik-persoon, de Zotheid, die een klassieke lofrede afsteekt op zichzelf, ligt overigens
in dezelfde satirische lijn. Welnu, deze ronkende syntaxis met haar subtiele prikjes
in de klassieke retorica versoepelen naar de regels van het eigentijdse geschreven
Nederlands toe, betekent iets wegnemen van zijn parodiërend effect. Ik kan het de
vertalers - of moet ik zeggen: de bewerkers? - niet kwalijk nemen, want zij vergoeden
dit verlies met een vernieuwde woordenschat die de satire zoveel dichter bij onze
leefwereld brengt. Ik geef een paar voorbeelden uit hoofdstuk 17 over de zotheid der
vrouwen. Dr. J.B. Kan vertaalde het spreekwoord ‘een os in het worstelpark brengen’
letterlijk, wat in een noot moest opgehelderd worden, terwijl de nieuwe vertalers
gewoon aanpassen met: ‘een koe in een arena laten vechten’. Dr. Kan behield het
Griekse spreekwoord ‘een aap blijft altijd een aap, ook al draagt hij een purperen
kleed’, terwijl dit nu in een nieuw, bovendien metrisch welgevormd en rijmend
Nederlands spreekwoord wordt omgedicht: ‘Al draagt een aap een gouden ring, hij
is en blijft een lelijk ding’. Dr. Kan sprak nog van het ‘zacht velletje’ van de vrouwen,
in de jongste versie heet dat: ‘een huid als een perzik’. Daar worden ook kapper en
schoonheidsspecialist vermeld - termen die Erasmus niet gebruikt, omdat hij wel
allerlei kosmetische praktijken, zalfjes en parfums kende, maar nog niet het vak van
de esthetiste. Kortom, in mijn exemplaar van de Klassieke Galerij, uitgegeven in
1947, is niet alleen de papiersoort, maar ook het Nederlands vergeeld van ouderdom.
Deze nieuwe uitgave moge een welkome gelegenheid zijn om iets langer stil te
staan bij Erasmus en bij de actualiteit van zijn Lof der Zotheid. Het ware verkeerd,
de augustijnerpater Desiderius Erasmus uitsluitend als theoloog voor te stellen en
zijn historische betekenis te nauw te verbinden met zijn vermaard dispuut met Luther.
Zeker, hij stond als theoloog in dienst van de katholieke kerk op een cruciaal punt
van haar geschiedenis, tussen de reformatie en de contrareformatie. Maar een cruciaal
probleem voor hemzelf bestond hierin, hoe hij zijn humanistische inzichten, die hij
door het contact met de Italiaanse renaissance van Petrarca en Lorenzo Valla
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had verworven, kon verzoenen met het rigiede scholastische denken van de
middeleeuwen. Deze scholastische superstructuur van de religieuze beleving kon
hem niet meer bevredigen. Onder het mom van nog aan de traditionele theologie en
exegese te werken, bestudeert Erasmus patristische teksten en bereidt hij een uitgave
van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament voor. Erasmus legt de grondslagen
van een exegese op wetenschappelijk-kritische grondslag. De verworvenheden van
de humanistische filologie draagt hij op de studie van de theologie over. Bovendien
slaagt hij erin, het moderne humanisme te verbinden met de waarden van het
christendom. Hij heeft daarvoor moeten vechten tegen de kerkelijke hiërarchie, en
zijn leven is één onrust geweest. Hij was voortdurend op reis, om niet te zeggen op
de vlucht, zoals François Villon zegt in zijn Ballade van de dichtwedstrijd te Blois:
‘steeds welkom en door iedereen verdreven’. Erasmus' leven wordt gekenmerkt door
een aanslepende conflicttoestand, door een permanente onvrede en kritiek op
verworven posities, die hem tot een tijdgenoot van de hedendaagse humanist maken.
Zijn leven kan de indruk wekken van diplomatisch schipperen of vreesachtig
non-commitment. Sommige van zijn houdingen kunnen wijzen op een gebrek aan
morele moed. Maar de symbolische betekenis van zijn kritisch humanisme ligt niet
in het vlak van het revolutionair engagement. Met een hedendaagse term zou men
zijn levensstijl kunnen karakteriseren als geweldloze weerstand. Niet alleen zijn
temperament, ook zijn manier van denken en de strategie van zijn progressisme
onderscheiden hem van de zoveel meer impulsieve Luther, die de subtiele
Rotterdammer dan ook niet kon luchten. Erasmus' betekenis ligt in zijn intellectuele
onverbondenheid. Hij was een man van geen enkele partij, sekte of doctrine.
Dogmatisch denken was per definitie in tegenspraak met zijn humanistische geest,
die de bevrijding nastreefde als hoogste goed. Daarin ligt zijn blijvende symbolische
en historische waarde.
Een zo vrijgevochten geest was van nature tot het beoefenen van de satire
voorbestemd. Zijn Colloquia, die als schoolboek voor het aanleren van het Latijn
bedoeld waren, bevatten kritische standpunten over allerlei actuele problemen zoals
het celibaat, de vrouwenemancipatie, de hervorming van de Kerk, het
sociaal-economische leven. Geen wonder dat het gebruik van de Colloquia als
schoolboek vlug verboden werd! Het is een mooi voorbeeld van de zachtaardige
subversie die de actie van Erasmus kenmerkt. Zijn meest vermaarde satire is echter
De Lof der Zotheid, nu niet minder actueel en snijdend dan 450 jaar geleden. Het is
een van de probaatste remedies tegen pretentie, tegen valse schijn, tegen hoogmoedige
onnozelheid die ooit uitgedacht werden. Erasmus onderscheidt in hoofdstuk 38
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twee soorten waanzin: ‘De ene stijgt op uit de onderwereld, wanneer de wrekende
Furiën haar slangen ophitsen tegen de mensen en dezen krijgslust, onlesbare
gouddorst, misdadige of tegennatuurlijke liefde, vadermoord, bloedschande,
heiligschennis en dergelijke misdrijven ingeven of wanneer zij de schuldige en
schuldbewuste ziel met wroeging pijnigen.’ Dat is niet de zotheid die Erasmus door
de godin Stultitia laat hekelen. Hij heeft het, natuurgetrouw en subtieler, over de
effecten van de soft drugs van het tweede soort dwaasheid - een zeer ambivalente
dwaasheid, die de drijfkracht levert voor de ontelbare gekheden waarmee een mens
zich belachelijk kan maken, maar die ook de hoogste strevingen van de mens aandrijft.
Deze gekheid is een begerenswaardig goed. Erasmus vertelt het verhaaltje uit Horatius
over de Griek die overigens een heel normaal mens was, alleen op dit éne punt
gestoord dat hij hele dagen op z'n eentje in een leeg theater zat te lachen en te
applaudisseren, terwijl er toch op het toneel helemaal niets werd opgevoerd; toen
deze man door zijn verontruste familieleden van zijn kwaal werd genezen, zei hij
met bitterheid: ‘Waarlijk, ge hebt mij vermoord in plaats van genezen, ge hebt mij
van mijn genoegen beroofd en mij mijn zoetste illusie ontnomen.’ Welnu, deze
dwaasheid, die meer een zegen is dan een kwaal, waart rond in dit verrukkelijke
boek. Iedereen die zichzelf te zeer au sérieux neemt en daar een dikke nek van krijgt,
wordt hier door de godin Stultitia, die de hele wereld regeert en naar haar zoete pijpen
doet dansen, uitgelachen: mannen en vrouwen, theologen en predikanten, juristen
en filologen, wetenschapsmensen en bijgelovigen, kardinalen en vorsten, vleiers en
vrekken, enzovoort. De gekheid is een universele kwaal, maar ze maakt ook het leven
dragelijk. Zij doet idealiseren wat in se schamel is, vergulden wat lelijk is. Haar
zegenende werking is te vergelijken met die van de Heilige Geest, die ook recht
maakt wat krom is. Het geniale van deze cultuurkritiek ligt naar mijn mening hierin,
dat Erasmus niet de gemakkelijke kleine kanten alleen op de korrel neemt. Die ziet
immers iedereen wel en ze dwaas noemen is niets origineels. Maar Erasmus
demaskeert de zogenaamde hogere strevingen, die ook allemaal teren op dezelfde
ijdelheid als die waarmee naïevelingen zich lachwekkend aanstellen. Ook het geloof,
zo zegt Stultitia, is een aangename sublimerende gekheid; en om een leven aan de
wetenschap te wijden is een dosis gekheid vereist; zelfs de liefde steunt op de
metamorfoserende kracht van de dwaasheid. Dit is geweldloze maatschappij- en
cultuurkritiek die niets van haar toepasbaarheid heeft ingeboet. Beschouwt Erasmus
de gekheid als iets universeels, dan is de relevantie van zijn geschrift wellicht
tijdeloos. Dit is een boek om lief te hebben.
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Dirk Christiaens / De spuwer
Het oog en de ring en de keerkring
Herbergen het oog van de dood.
Zij die overnachten bij dag in bestiale zalen
Wachten op zijn geile zeis.
De komenden gaan nooit meer voor anker
Van zijn kanker zonder geur of kleur
Worden hun radeloze rijen gevormd
Naar haar, naar smaak, naar zweet, naar urine.
Neen geen grage jager, geen vriend of vijand
Maar eerder een waarzegger, een kale waarnemer
Met vuile buikspieren. Over elk lijk
Het gruwelijk spuwsel van de ruwste spuwer.
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André Demedts / De begrafenis van Eduard van den Bussche
Zo lang nadien krijgen wij inzage van een brief, waarin een ooggetuige verhaalt over
de begrafenis van ‘Mijnheer Eduard Van den Bussche’, die gedenkwaardige dinsdag
5 mei 1858, die voor Guido Gezelle de aanleiding tot het schrijven van zijn
Kerkhofblommen werd.1. Hij is van de hand van Jan De Neve, een van Gezelles
leerlingen uit de poesisklasse en oudste zoon uit het tweede huwelijk van Albert De
Neve (Beernem 1791 - Brugge 1870) met Isabelle Nachtegaele (Ramskapelle 1812
- Brugge 1890). Zijn vader woonde op een grote hofstede in Heist, toen Jan of Joannes
er op 20 augustus 1836 ter wereld kwam.
Nu halen wij uit de Dagwijzer van Rond den Heerd, waarschijnlijk uit de pen van
Gezelle zelf, het volgende aan: ‘Johannes of Jan De Neve, zoo zijne vrienden hem
plachten te heeten, was van jongs af een voorbeeld van oodmoedige deugdzaamheid
geweest; hij wierd geboren te Heyst, op 20 Augusti 1836. Zijne ouders, nog in 't
leven en nu wonachtig te Brugge, lieten hun kind eene wel bezorgde opvoedinge
genieten, en besteedden Jan ter studie, in het kleen Seminarie te Rousselaere. Daar
wierden hem de Engelsche Missien bekend, en ter zelven tijde pater Ignatius Paoli,
dan Provinciaal van de Passionisten in Engeland, door hem wierd Jan De Neve, na
zijne studien voltrokken te hebben en lange jaren de vriend en het voorbeeld zijner
medeleerlingen geweest te zijn, in 't order der Passionisten aanveerd, te Londen, 15
november 1860. Hij ontving de priesterlijke wijdinge te Liverpool, 12 Junij 1865,
en overleed aan den typhus, dien hij onder zijne zendelingsbedieningen betraapt
hadde, op vandage, ten acht uren en half 's morgens, over een jaar, omringd van zijne
broeders en voorzien van al de Sacramenten der stervenden.’2. De sterfdatum is 28
juli 1866.
Gezelle moet de De Neves goed hebben gekend en na zijn leraarstijd in Roeselare
nog betrekkingen ermee onderhouden hebben, want hij dichtte een huwelijkswens
‘Het leven is zoo kort, men kan 't / niet wel genoeg doorleven...’ voor de trouw van
Jans zuster Eugenie, die op 24 september 1864 met Leopold Desutter, burgemeester
van Heist, in het huwelijk trad. De brief van Jan De Neve is, zoals gebruikelijk onder
intellectuelen en studerenden in die tijd, in het Frans gesteld. Hij is gedateerd 28 mei
1858
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en gericht aan zijn zuster Eugenie (1845-1926), die in een pensionaat verbleef en
hem eerst geschreven had. Jan zegt dat zij niet kan geloven ‘quelle consolation et
quel plaisir’ haar brieven hem verschaffen en daarom vraagt hij ook, dat zij of hun
moeder hem nog eens zou schrijven om te vertellen hoe Heist-kermis op 30 mei
verlopen is. Dan gaat het over de begrafenis van Eduard Van den Bussche:
‘Voici enfin deux tristes nouvelles que je ne puis pas passer sous silence parce
qu'elles me regardent de trop près.
J'étais à peine rentré après les vacances dernières, que deux de mes condisciples
chéris ont passé à l'éternité. L'un était assistant de notre congrégation de l'immaculée
Conception, et l'autre en faisait membre.3. Le dernier était un élève de la classe de
Poésie, et voici un mot de ce dernier. Comme il ne demeurait qu'à une petite distance
de Roulers, nous avons pu assister, tous les élèves de poésie, à son enterrement
lugubre. Ce jour à été pour nous tous un jour fort touchant, car c'est alors que
Monsieur Gezelle, notre digne et bien aimé professeur, ce grand poète flamand, a
prononcé un magnifique discours en flamand sur la tombe de notre confrère défunt.
Tous nous avons été profondément émus de ses sublimes paroles, et tous nous avons
mouillé alors de nos larmes la terre qui devait séparer de nous jusqu'à l'éternité ce
cher confrère que nous espérons de revoir alors.
Après ce beau discours, deux de nos chers condisciples ont lu, chacun une poésie
flamande bien religieuse et funèbre. Il était midi et demi lorsque tout fut fini. Puis
nous sommes allés chez le vicaire de la paroisse où l'on nous avait préparé un diner...’
Van dat ogenblik af, vervolgt Jan De Neve, veranderde de stemming. De makkers
van de overledene troostten zich bij de gedachte dat Eduard Van den Bussche in de
hemel was. De briefschrijver spoort ten slotte zijn zuster aan goed te studeren, opdat
zij bij het einde van het schooljaar ‘chargée de prix’ naar huis zou mogen komen.
Alvorens te sluiten dringt hij nog eens aan op nieuws over de kermis van Heist, die
blijkbaar voor hem van belang moet geweest zijn. Te onthouden dat Gezelle reeds
voor de uitgave van Kerkhofblommen en Vlaemsche Dichtoefeningen bij zijn
leerlingen als een groot dichter bekend stond. Mogelijk dat de godsdienstige gedichten
door twee leerlingen gelezen, ook van zijn hand waren en in zijn Kerkhofblommen
te lezen staan.

Eindnoten:
1. Wij bedanken van harte Mevrouw Couwijzer-Dewilde uit Wondelgem, familielid van Jan De
Neve, die ons de brief ter inzage gaf en verschillende bijzonderheden verstrekte.
2. Rond den Heerd II, 35 (27 juli 1867) blz. 274/275. Het is een uitvoerig In memoriam, waarin
ook getuigenissen van confraters van Jan De Neve, alsook zijn waarschijnlijk laatste brief
opgenomen zijn.
3. Waarschijnlijk Désiré Jan Van Haute, leerling aan het klein-seminarie te Roeselare, maar op
30 april 1858 overleden in zijn geboortedorp Kortemark. (Gezelle's Volledige Werken II, blz.
196)
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Kroniek
Albert Westerlinck / Over Felix Timmermans
Men kan moeilijk beweren dat het herdenkingsjaar van Felix Timmermans in de
Vlaamse literaire wereld dezelfde drukte heeft verwekt als de Streuvelsviering het
jaar voordien. Aan een monumentale uitgave van Verzamelde Werken, die de
Westvlaming te beurt viel, werd voor de Brabander niet gedacht. Wel werd een
Timmermans-Genootschap gesticht, dat, indien het op peil werkt, de systematische
studie van zijn leven en werk kan bevorderen. Bovendien verschenen enkele
publikaties, waarvan ik er een paar waardevolle die mij in de hand kwamen, wil
bespreken.
Van pater L. Vercammen verscheen Felix Timmermans. De Mens - Het Werk
(Heideland-Orbis, Hasselt), een monografie die vanuit alle gezichtshoeken leven en
werk bekijkt: biografie, Liers milieu, historie en folklore, literaire context, thematiek,
enzovoort.
Nu er van het stadje, zijn bevolking en het Netelandschap, zoals Timmermans ze
in zijn prille jeugd gekend heeft, haast niets meer overschiet, is het de verdienste van
Vercammen de tijds- en levensomstandigheden van Timmermans' jeugdmilieu tot
leven te roepen. Naarmate men zich in het werk van de Lierenaar meer verdiept, treft
des te meer hoe doorlopend hij zich door typen, situaties, milieuschilderingen,
legenden en folkloristische thema's van zijn kindsheidsmilieu laat inspireren.
Voorzeker, hij imiteert nooit slaafs, hij beschikt zelfs over een ongewone fantasie,
maar anderzijds wordt hij met ziel en zinnen door de realiteit gefascineerd.
Ook op literairhistorisch en bibliografisch gebied levert Vercammen verdienstelijk
werk. Hij laat vele getuigen die de Lierenaar vanaf zijn jeugd hebben gekend, aan
het woord; hij heeft vele lokale bronnen, dagbladen, tijdschriftjes en dgl. uitgeplozen
om er gegevens van en over hem te vinden en ten slotte vermeldt hij heel wat artikels,
opstelletjes, getuigenissen van Timmermans die nooit werden gebundeld en die de
nieuwsgierige lezer na hem kan opsporen en lezen.
Men kan niet verwachten dat alles in de interpretatie van Timmermans' karakter
en werk hier origineel zou zijn. Veel is reeds gezegd. Toch zijn er heel wat
deelinzichten die mij als scherpzinnig en nieuw hebben getroffen. Zo meent
Vercammen de jeugdcrisis van Timmermans gedeeltelijk
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te kunnen verklaren door de tegenstelling tussen ‘oververzadiging van gevoelens en
ondervoeding van het intellect’ (42). Ook legt hij een rechtstreeks verband tussen de
oorlog en neoromantische werken als Het Kindeken Jesus, Driekoningentryptiek en
Symforosa. Oorlog, vervolging, moord zijn in sommige van die werken aanwezig,
maar tevens ontsnapt Timmermans aan de werkelijkheid naar het verleden en in 't
rijk der fantasie. ‘Psychologisch was Timmermans niet tegen het ontzettende
tijdsgebeuren opgewassen’ (67), schrijft Vercammen, m.i. zeer juist. Dat hij niet
opgewassen was tegen de klerikale heibel rond Pallieter, is even duidelijk wanneer
men hem meteen koortsig ziet ijveren om de gewenste wijzigingen aan te brengen,
terwijl Streuvels hem toewenst nog liever het boek openbaar op de markt te Lier te
verbranden dan er een iota aan te veranderen. Een ànder karakter! (Helaas,
Vercammen geeft hier de bron niet.) Zo zijn in dit boek historische en psychologische
details vaak veelzeggend.
Als vereerder van Timmermans heeft Vercammen een absolutisme dat node een
minder goed woord duldt. Alles is voor hem waardevol. Op dat stuk verschilt mijn
visie op Timmermans' werk radicaal van de zijne. Voor mij heeft hij enkele
meesterlijke boeken, nog méér geniale fragmenten en duizenden (vooral metaforische)
onvergetelijke regels geschreven, naast mislukte boeken, banale beelden, naar
vulgariteit zwemende fragmenten. Ongelijk in waarde, zoals een natuurtalent!
Zo kan ik Vercammens hoge waardering voor De Pastoor uit den Bloeyenden
Wijngaerdt, door Timmermans (naar mededeling van onze schrijver) ‘zijn rijkste
boek’ (geen bron!) genoemd, niet delen. Het aangenaam en lyrisch (maar overdadig!)
geschreven boek is té doordrongen van sentimentalisme, in psychologisch opzicht
bereikt Timmermans er geen bevredigend niveau en het conflict tussen eros en
godsdienst wordt er tendentieus verwerkt als een contrareformatorisch sermoen dat
onwaarachtig klinkt.
Ook de hoge evaluatie van Bruegel als meesterwerk van Timmermans lijkt mij
overdreven. Het evaluatieprobleem wordt met de bewering: ‘alles hangt af van de
vraag of de romancier een historische figuur vrij mag interpreteren’ (125) niet juist
gesteld. De romanschrijver mag fabulieren en zeker wanneer het gaat om een stof
waarover weinig of niets bekend is, zoals Bruegels leven, is zijn vrijheid groot. De
hoofdzaak is echter dat hij de geest van Bruegels werk, vooral zijn diepere dramatische
aspecten, weet uit te beelden. Hierin is Timmermans te kort geschoten. Verre van
mij de kritiek van Vermeylen op dit boek te onderschrijven, ze is veel te heftig en
absoluut. Toch heeft Timmermans door overdreven opstapeling van anekdoten, door
ongebreidelde zinnelijk koloristische uitbreiding en mate-
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loosheid (zijn bestendig gevaar!), de roman een groot deel van zijn innerlijke
dramatische spanning ontnomen.
De zeer positieve bejegening van De harp van Sint Franciscus is m.i.
gerechtvaardigd. Lyrisme en epiek, humor en dramatiek smelten hier samen in de
uitbeelding van een authentieke heilige, voor wie het ideaal een smartelijke strijd
vergt. Boeiend is dat Vercammen enkele achtergronden en de genesis van het boek
blootlegt.
Ook over de korte verhalen, die tot het beste werk van Timmermans behoren, niets
dan goeds. De vele verstrengelingen met het milieu, die Vercammen aanwijst,
bewijzen hoe innig de vertelkunst van de Lierenaar met het volksleven en de folklore
verwant is. Menig verhaal vindt zijn oorsprong in een Lierse anekdote, figuur, oud
gebruik of vertelsel. Even lovend spreekt schrijver zich uit over Boerenpsalm, Ik zag
Cecilia komen, Minneke Poes, die samen met Timmermans' meesterwerkje Juffrouw
Symforosa tot zijn beste werk behoren. Terecht beschouwt hij De Familie Hernat
als minder geslaagd.
Een schaduwzijde van Vercammens boek, algemeen beschouwd, is dat hij vooral
aandacht heeft voor de thema's, de zielkundige aspecten, de inhoud van Timmermans'
werk, en zich te weinig op zuiver esthetisch standpunt stelt. Zo komt het bijvoorbeeld
dat hij bij de bespreking van het pleizierig geschreven, pittig folkloristisch boekje
Bij de Krabbekoker, dat stilistisch en artistiek minderwaardig is, treurt om miskenning.
Anderzijds is zijn studie zeer kostbaar om het vele literairhistorische materiaal dat
zij aanvoert.
Een tweede belangrijke bijdrage tot de kennis van leven en werk is de Kroniek van
Felix Timmermans door José de Ceulaer geschreven en naar het model van voorgaande
Kronieken over Streuvels en Snellaert uitgegeven door N.V. Orion (Brugge). De
Ceulaer bezit zijn jachtakte op het terrein van het Timmermans-onderzoek reeds
enkele decennia. Hier biedt hij ons in een boek van circa 200 pagina's een snelle
reconstructie van leven en bedrijvigheid, zo mogelijk dag na dag, vanaf de
geboorteakte tot het doodsprentje. Een schets van de fundamenten ener monumentale
biografie? Mogelijk. In elk geval is het bronnenmateriaal waarover De Ceulaer reeds
beschikt zo niet volledig dan toch zeer omvangrijk. Eerst en vooral uit het
familiearchief, verder brieven van en aan vrienden en uitgevers,
dagboekaantekeningen, handschriften en andere documenten. Boeiend is het rijke
iconografische materiaal, waaronder heel wat foto's van de schrijver met familie en
vrienden.
Bovendien heeft de kroniekschrijver heel wat gegevens verzameld, ja, een
indrukwekkende documentatie over bibliografie, vertalingen, recensies, ge-
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slaagde en mislukte plannen, enz. Vergeten wij daarbij ook met dat hij als Lierenaar
het Liers milieu en zijn geschiedenis, waarin het werk van Timmermans ligt
gedompeld, grondig leerde kennen.
Uit een dergelijke ‘Kroniek’ kan men een schat van biografische, zelfs
intiemmenselijke en karakterologische, ook van literairhistorische
wetenswaardigheden opdoen, maar uiteraard weinig of geen zuiver artistieke evaluatie.
Ik wil op enkele van die ‘menselijke’ trekken wijzen, omdat zij ook interessant zijn
voor een beter begrip van het werk.
Zeer opvallend is in de brieven van Timmermans zijn behoefte aan genegenheid,
vriendschap; ook zijn trouw in vriendschap. Hij was wat de psychologie noemt: een
‘Syntoon’ type, dat aansluiting bij en eenheid met alles en allen zoekt en geen
vijandschap verdraagt. Uit de brieven of fragmenten die De Ceulaer publiceert blijkt
verder zijn emotionele spontaneïteit en overdadigheid, in zijn esthetische oordelen
ook de hypomanische trek die men tevens in een deel van zijn werk terugvindt. Doch,
wanneer het over eigen werk gaat, verrast ons meer dan eens een nuchter-juiste visie.
Zoals in de monografie van Vercammen komt ook hier de bisschopsaffaire rond
Pallieter ter sprake en blijkt dat hij, gemakkelijk beïnvloedbaar en zonder veel
persoonlijkheid of karakter, zich haastte om de inquisiteurs ter wille te zijn. Wellicht
is ditzelfde tekort aan zelfstandig karakter, samen met een spontane naïveteit, de
oorzaak die hem heeft belet buiten de politiek te blijven, waarvan hij geen verstand
had en waarin men hem enkel wilde betrekken, om zijn naam te gebruiken. Reeds
in 1930 wordt die naam geciteerd in een Duits artikel over ‘faschistischer Geist’ in
Vlaanderen, krijgt hij polemiek van linkse zijde en verdedigt hij zich naïef-onhandig
als voorstander van een ‘joviale democratie’. Met welk een bang hart heeft hij zich,
tot het einde toe, laten misbruiken!
De documenten tonen ook zeer duidelijk de diepe godsdienstige geaardheid van
Timmermans. Van jongsaf, in zijn contacten met Karel van den Oever, droomt hij
al van een grote religieuze kunst. Later helpt hij De Pelgrim en de Scriptores Catholici
stichten. Zijn vroomheid was echter vooral volks-traditioneel, gehecht aan vele oude
devotiepraktijken, en geankerd in een behoefte aan veiligheid, geborgenheid, mystiek.
De polariteit tussen ‘mystiek’ en ‘aardsheid’ als kenmerk van ons volkskarakter,
waarover Timmermans het zo vaak heeft, sprekend over Vlaanderen en zijn kunst,
blijkt hij in elk geval in zijn eigen bestaan te hebben gerealiseerd, want hij had,
volgens De Ceulaer, een passie voor lekker eten, zelfs voor koken. Men kan op meer
dan een grond raden dat dit eten bij voorkeur vet moest zijn. Die neiging zal, samen
met het ‘smoren’ dat hij in geschriften zo vaak glorifieert, vermoedelijk wel niet
vreemd zijn aan
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de hartkwaal die zich in 1936 voor het eerst openbaarde.
In verband met zijn ziekte zullen ook, op latere leeftijd, de vele, soms wekenlange
voordrachtreizen wel een nefaste rol hebben gespeeld. Die spreekbeurten, waarvan
De Ceulaer indrukwekkende lijsten geeft, begonnen na de eerste wereldoorlog en
voerden hem van het ene eind van het Nederlandse taalgebied naar het andere, soms
wekenlang. Vanaf 1929 begint dan het reizen door Duitsland, Zwitserland,
Denemarken. Men kan vermoeden dat te onzent een schrijver die ruim van zijn pen
wilde leven, er wel zulke voordrachttoernees moest bijnemen. Helaas, ten slotte
hebben ze hem oververmoeid.
Ook over de oorlogsjaren van Timmermans en zijn voortijdig doch zacht einde
bevat deze Kroniek zeer boeiend historisch materiaal. Al is het mij moeilijk die laatste
bladzijden van een bitter gebeuren, waarin ik actief wat gemengd ben geweest, zonder
verdriet en wrangheid te lezen, toch zal ik altijd zeggen: Felix = de gelukkige!
Gelukkige, rijke, goede, grote Timmermans!
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Kroniek
André Demedts / Proza van jongeren
Leo Pleysier, Niets dan schreeuw
Rob Goswin, Vanitas, vanitas
Uitgeverij Orion, Brugge-Utrecht 1972
Wij hebben geen tekort aan jongeren, veeleer aan jongeren die uit een sterker
bewustzijn schrijven. Onmogelijk de meeste dichters uit elkaar te houden. Iets beter
liggen de toestanden bij het scheppend proza, maar ook daar praten zij met zovelen
zo weinig anderen na. Men verwijt onze literatuur van de negentiende eeuw dat zij
onder invloed van de geestelijkheid aanzienlijke delen van het leven in het duister
gelaten heeft en begaat intussen dezelfde fout, zij het nu dat men andere uitzichten
verdonkeremaant. Nog altijd geloven wij dat er slechts één belangrijke letterkunde
mogelijk is, waar een vrij mens schrijft over zijn gehele wereld, degene die buiten
en binnen hem aanwezig is. Niet van een vooropgezette bedoeling, wel van eigen
ervaring en kennis uit, meteen geleid door wat hij weet over de klassieke letteren die
tot hem gekomen zijn. Klassiek in de betekenis van blijvend, die de wisselvalligheden
van de tijd en de begrensdheid van het milieu waarin ze gegroeid zijn weerstaan
hebben. Zonder die vergelijking bestaat er geen geldige norm.
Omdat er in het algemeen gebrek aan oorspronkelijkheid is, kunnen wij waardering
opbrengen voor Niets dan schreeuw van Leo Pleysier en Vanitas, vanitas door Rob
Goswin. In 1971 heeft Pleysier, die in 1945 te Rijkevorsel geboren werd, met zijn
boek Mirliton de Stijn-Streuvelsprijs gewonnen. Dat wij wel boek en niet roman
zeggen, gebeurt niet onbedacht. Het houdt immers niet een uitgewerkt verhaal, maar
wel een aantal korte schetsen in, amper enkele bladzijden lang, met een dunne draad
aaneengedriegd. Wat ze verbindt is het schrijvende ik. Met andere woorden het relaas
bezit geen eenheid, althans geen andere dan zijn stijl en sfeerschepping, binnen zijn
eigen grenzen. In die zin kon er evengoed, zo niet juister, van een bundel
prozagedichten als van een roman gesproken worden. Hoewel nog te vroeg om te
oordelen, ziet het er naar uit dat Pleysier meer een lyrisch dan een episch talent is.
Dezelfde indruk is ons uit Niets dan schreeuw bijgebleven. Er staan in de uitgave
zes prozateksten, nogal ongelijk van lengte en betekenis. De langste, Anamnesis, telt
bijna zestig, de kortste, De kikker, nauwelijks acht bladzijden. Wij vrezen dat de
gewone lezer aan die laatste niet veel zal hebben.
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Met gewone lezer verstaan wij niet degene die geen ondervinding van letterkunde
heeft; integendeel, wij denken aan de echte liefhebber, die kenner wordt en zijn
onderscheidingsvermogen niet door bijkomstigheden laat vertroebelen. Bijkomstig
bij Pleysier is een zekere gemaniëreerdheid bij de voorstelling der dingen, een vage
omfloersing, die de zaken geheimzinnig moet maken en slechts tot gevolg heeft dat
ze geen reliëf meer hebben. Alles begint even belangrijk of onbelangrijk te lijken,
zodat de aandacht van de lezer verslapt.
In onze ogen veruit het beste is Anamnesis, even boeiend en knapper in zijn soort,
omdat het uitvoeriger volgehouden werd dan de losse hoofdstukjes uit Mirliton.
Waarom de schrijver het Griekse woord Anamnesis boven ons Herinnering verkiest,
is waarschijnlijk te wijten aan de speciale inhoud die het bij Plato bezit. Wij weten
het dat het kennen van algemene begrippen bij de Atheense wijsgeer verklaard wordt
als de ontwaking van de herinnering aan de ideeën die de ziel in een vroeger bestaan
onmiddellijk aanschouwd heeft. Zo tracht Pleysier zichzelf te achterhalen, de mens
die hij geworden is te doorgronden door op zijn stappen terug te keren. Het geheugen
wordt zijn leermeester.
Feitelijk is de meeste literatuur herinneringskunst, die vroeger meestal in een
chronologische volgorde verwoord werd. Altijd zijn er ook kunstenaars geweest die
dat minder volgens het verloop van de tijd gedaan hebben, omdat zij andere verbanden
legden die naar hun mening beslissender waren. Dat dooreenwerpen van
gebeurtenissen, vaak om het onbegrijpelijk onredelijke van een levenslot te doen
uitschijnen, is in onze eeuw tot een mode ontaard. Toch geloven wij niet dat Pleysier
daarin een bewuste of onbewuste navolger is, veeleer denken wij dat die
bezinningsmethode met zijn persoonlijkheid samen gaat.
In Anamnesis leven bepaalde indrukken en feiten uit zijn verleden weer op, de
ontmoeting met een oudere vrouw, het vinden van een soldatenlijk, het beeld van
een wereldvreemde edelman met zijn gezelschap. Opmerkenswaard is de uiterste
gevoeligheid voor de bezieling die van de natuur uitgaat: het weer, bomen en planten,
dieren, vogels, een klad kieviten. Al die zintuiglijke waarnemingen hebben de auteur
gevormd, of, in zijn filosofische taal gezegd, zichzelf doen kennen en herkennen.
Daarna is schrijven voor hem een bevestiging en nauwkeuriger ontdekking van zijn
persoonlijkheid geweest.
Hij heeft het met overtuigend talent gedaan, zodat in zijn stem de klank van de
waarheid hoorbaar is. Waar hij het nodig acht, volgens ons een nutteloosheid, om
hier en daar wrat met woorden te goochelen, alsof wrij blind en doof zouden zijn,
moeten wij daar voor deze keer nog over heen
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lezen. Nu wachten wij op een derde werk, waarin het ontdekte ik zich verder
ontsluieren kan door een schepping van karakters, toestanden en verwikkelingen,
die het accent van de lyrische ontboezemingen naar de epische uitbeelding
verschuiven.
Veel van wat hiervoren over Pleysier geschreven staat, is eveneens op Rob Goswin
toepasselijk. Laatstgenoemde werd in 1943 te Schriek geboren en is, zoals Pleysier,
werkzaam in het onderwijs. Er verschenen reeds zeven verzenbundels van zijn hand;
zijn dik boek Vanitas, vanitas, het telt over de tweehonderdvijftig bladzijden, is zijn
prozadebuut. Sommigen zullen het een roman heten - het hangt af van wat men als
roman aanvaardt! - wij denken eerder aan een autobiografie. Een soort Belijdenissen,
zoals Augustinus er nagelaten heeft, maar minder beschouwelijk van aard.
Met een onbewimpelde openhartigheid, die naar wij vrezen degenen zal ontstellen
die dikwijls bij naam genoemd of in de kring van hun bekenden duidelijk te herkennen
moeten zijn, verhaalt hij de geschiedenis van zijn leven. In ieder geval wat voor hem
belang gehad heeft. Reeds als knaap kon hij het niet stellen met zijn vader, die door
hem gevreesd en geminacht werd. Het grootste verwijt luidt dat zijn vader nooit met
hem gesproken, hem niet geholpen en altijd willen dwingen heeft. Over zijn moeder
is zijn oordeel milder, maar ook zij is onwaar en egoïstisch geweest. Zo groeide de
verteller weg van zijn huis. Onbegaafd was hij zeker niet. Hij won nog op school
een prijs voor tekenen en zeventien jaar oud was hij als polsstokspringer een belofte.
Maar van de sportman die hij had kunnen worden kwam verder niets terecht. De
volgende tien jaar was hij de held en het slachtoffer van een ongebreidelde seksualiteit,
verenigd met gemis aan mensenkennis en een nukkige agressiviteit. Verwijzend naar
wat veel hedendaagse literatuur te bieden heeft, zou men hem een typische
vertegenwoordiger van deze tijd mogen noemen, was het niet dat wij een meerderheid
van jongeren die anders is, onrecht aan zouden doen. Wat hebben wij, ouderen,
verwaarloosd, dat de eerste naoorlogse generatie maar zoveel over de veelzijdigheid
van het leven weet en al het menselijke beperkt tot zo weinig? Voortplantingsdrift,
wrevel, kritiek op alles en iedereen. Bij Goswin is er dan toch het hoopgevende dat
hij zich een paar malen afvraagt of hij zelf geen schuld aan zijn mislukt huwelijk en
de daaruit ontstane echtscheiding heeft.
Zijn boek is een derde deel te lang, maar zeker niet zonder waarde. Het lééft. Het
boeit door zijn waarachtigheid en het meeslepende ritme van zijn taal. Maar in de
grond is ook dit werk meer lyrisch dan episch. Als Goswin als romancier zijn toekomst
wil maken, zal hij meer van zichzelf weg dan naar zichzelf toe moeten schrijven.
Wij vertrouwen erop dat hij het kan en
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streeft naar een objectivering van zijn levensvisie. De mens is zo veel meer dan uit
Vanitas, vanitas blijkt, de werkelijkheid des levens zoveel rijker, dat de grote epische
kunstenaar er als toeschouwer tegenover, niet als een in zichzelf verblinde klager
tegenaan gaat staan.
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Kroniek
Willy Spillebeen / Demasqué van de dood
Tijdens het lezen van Hedwig Speliers' merkwaardige bundel Horribile Dictu
(Paris-Manteau) drong zich de hele tijd het bekende gedicht ‘Mijn broer’ van Hendrik
de Vries aan mij op. Een zelfde, voor beide dichters allicht ‘traumatische’ belevenis:
de dood van een geliefde, geestverwante broer, en van dit particulier geval uit een
visie op de dood. Bij De Vries, op de vraag van de nabestaande: ‘waarheen gij gingt’,
het antwoord van de gestorven broer: ‘... te vreselijk om zich te verdiepen’; bij
Speliers: de titel van de bundel ‘horribile dictu’ = verschrikkelijk om erover te praten.
In De Vries' gedicht zegt de dode broer daarna: ‘Zie: 't Gras / Ligt weder dicht met
iepen / omkringd.’ De broer poogt, althans volgens mijn interpretatie van dit
veelgeïnterpreteerde gedicht, het taboe van de dood te laten handhaven: hij raadt de
nabestaande aan net te doen of er geen dood is geweest; hij stelt zonder meer het
leven in de plaats van de dood. Er is het gras, er zijn de iepen. Er is geen dood. Uit
de titel van Speliers' bundel zou men kunnen opmaken dat ook hij de dood zal
doodzwijgen omdat die ‘verschrikkelijk om te zeggen’ is. Maar in de flaptekst, die
(en dit is zeldzaam genoeg om te worden vermeld) een vrij goede, door de dichter
zelf geschreven samenvatting van de bundel geeft, lezen we: ‘Ik meen dat de poëzie
een maatschappelijke functie bezit in het verwerpen van schema's en het doorbreken
van taboes.’ Speliers zal dan ook het taboe van de dood, eigenlijk het taboe om over
de dood te spreken en hem door middel van de taal te ontmaskeren, pogen te
doorbreken. Het individueel geval, nl. de dood van zijn enige broer Ronald
(1939-1969), organist en muziekpedagoog, zal hij verdiepen en verruimen tot een
bezinning over de dood, aftakeling van het leven. Overlevingskansen die onderzocht
moeten worden, zijn de paringsdaad en het gedicht. Ze zullen illusoir blijken, ook
al schrijft hij: ‘Gedicht, alternatief voor dood -’ (51). In de flaptekst - niet direct in
de bundel zelf - stelt Speliers de dood ook in een maatschappelijke context: de dood
die nl. in een maatschappij van produktie en consumptie wordt weggemoffeld, dus
een nieuw taboe is geworden. De maatschappelijke functie van deze bundel bestaat
hierin dat het taboe en de schema's die het beveiligen (priester en koning; troon en
altaarsteen, p. 47)
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worden doorbroken door erover te spreken.
Het is bekend dat Speliers een bundel ziet als een gestructureerd geheel, niet als
een toevallig gebloemleesde reeks gedichten. Hij is dan ook een cyclisch dichter en
‘Horribile dictu’ kan het best gezien worden als een cyclisch gedicht. Het bestaat uit
vier reeksen.
De eerste reeks is anekdotisch: de dichter ziet de aftakeling van zijn broer,
registreert mede-lijdend maar kan zich (schijnbaar) niet direct met de stervende
identificeren. Tot op zekere hoogte is de reeks dan ook objectief. M.i. is deze indruk
evenwel misleidend. Het aanvangsgedicht luidt:
Ahorn huilt, het huis
een onbewoonbaar web even is de broer
het zeldzaam Beest Bach,
in het bloed
distelt al de discant,
dood.

De strofische indeling van het gedicht geeft aan, ondanks de komma na Bach, dat
de broer de muziek ‘in het bloed had’ (allusie op Speliers' eigen broer, ook op het
(moeilijke) samengaan van leven en kunst). Maar ‘in het bloed // distelt al de discant,
/ dood.’: de leven-weerstrevende lokroep van de dood was er eveneens al. M.i. wordt
meteen, in de eerste paar verzen, de ontreddering van de dichter zelf aangegeven.
Deze verzen staan er zowel voor de stervende broer als voor de dichter zelf. De
‘ahorn’ of esseboom is metafoor voor de levensboom Ygdrasil en het ‘onbewoonbaar’
geworden ‘huis’ (ook lichaam van de broer) is tevens het huis (ook lichaam) van de
dichter. Speliers suggereert m.i. meteen al een bijzondere binding met de broer en
geeft vanaf de eerste verzen zijn persoonlijke betrokkenheid weer. Men kan dan ook
stellen dat in beider lichaam ‘staan de legers voor elkaar’ (10) en dat ‘de mare loopt
lachwekkend (...): dood -’ (11). Lachwekkend omdat niets de dood laat vermoeden,
noch in het lichaam van de broer, noch in dat van de dichter. De dood is nog een
lachertje ‘Zolang Pachelbel [een Duits musicus, organist net als de broer] door de
polders loopt’, ‘Zolang de hand / het sterven naar zijn hand zet.’ (12) Tot hiertoe
werd de verwoording algemeen gehouden: hét lichaam, dé pols enz., waardoor de
situatie betrokken werd én op de zieke én op de gezonde, meer nog als algemeen
menselijk werd gesteld. Nu staat er plots: ‘zijn adem holt’ (13):
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Op één woord de dood nabij,
zijn adem holt. Wijl hol als geen
Holbein in hem
dodende burijnen tekent
tot op het been,
ruimte daarin monster wordend,
en de lucht een boze
en roodgebekte omnivoor.

De overige gedichten van deze eerste reeks handelen dan ook rechtstreeks over het
langzaam sterven van de broer. Nog stolt het serum maar ‘De kanker, een bijtend //
want bezig misverstand.’ (14) De dichter stelt zich de vraag wat er nu gebeurt in het
lichaam van zijn broer: ‘plaatselijk een explosie’? en mijmert over ‘zijn bloed’ (van
de broer): ‘Onbetrouwbaar, want / monsterlijk vervormd.’ (15) en ‘in de portalen
van zijn oor / de dood boort de woorden verder -’ (17). De associatie hier én in het
hierboven geciteerd gedicht met het woord wijst al op een samengaan van woord(taal)
met dood en is in feite een ontmaskeren van de illusie die de dichter in zijn slotcyclus
toch even zal handhaven. ‘Taal en lichaam houden gelijktijdig op te bestaan’, schrijft
hij in de flaptekst. De broer ervaart ‘in den vleze’ ‘de diepvriesdag’ (18), is een
‘doorkijklichaam / van louter glanzend glas’ (19) en ‘het duel bij voorbaat / is
verloren.’ (20). ‘Mateloos / een magneet van moeheid / maakt zich van hem meester.’
(21) en tenslotte’ ligt hij / op het kruishout van zijn bed / genageld (...) en pakijs koud
/ de opgespannen polsen op de sponde.’ (22).
De tweede reeks vertrekt nog directer dan de eerste uit de situatie van de broer
(‘dit gebeente’), maar een allusie op de dichter zelf lijkt me evenmin uitgesloten. In
deze reeks zal de ontbinding centraal staan. Meteen geeft het aanvangsgedicht goed
weer hoe de dichter het leven ziet:
Hoe onhandig, hatelijk haast
ontbinding zich in dit gebeente de ochtend ligt nog
op de kraamkreet open,
de avond beeft al
van bezig doodbegin.
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En wat beweegt er, tussenbeide?
Gebaar, dat wegebt
in gebaar. (25)

Een definitie van het leven is hier dan: ‘Gebaar, dat wegebt / in gebaar.’ Men zou
ook kunnen stellen dat de dichter in deze tweede cyclus op zoek gaat naar het leven
en een levensvisie aangeeft. Vanuit het doodsbesef benaderd is het leven ‘chaos /
onderzons gegord in een omhein / van louter staande woorden.’ (26). Andermaal de
woorden, nu als middel voor de lévende om de chaos van het leven te omschrijven.
Maar de dood is sterker en ‘Duisternis is laatste lettergreep.’ (27). Ook hier vallen
dood en taal samen, andermaal een ontmaskering van de illusie voor de levende in
het laatste deel. Hoe luidt nu de levensvisie van de dichter? Hij verduidelijkt ze in
een gedicht dat zeker niet tot de sterkste uit de bundel behoort, wél tot de belangrijkste:
O Dood, waar is uw angel?
Angst omkranst ons hart
en klank, ons meer dan mescaline,
klampt zich vast maar langst duurt leven
naast en naar de dood toe
een zoutmeer van nog meer
onzekerheid, daarin
zoekend zwemmen zonder zicht
op basis, het weze baai of boei. (28)

De twee delen van het gedicht worden eigenlijk gescheiden door een gedachtenstreep
(een techniek die Speliers doorlopend toepast: daardoor laat hij het gedicht vaak
a.h.w. van koers of van gedachte veranderen). In het eerste deel stelt hij dat door
middel van de klankroes (muziek voor de broer, taal voor hemzelf) de doodsangst
overwonnen wordt; in het tweede deel wordt het absurdistisch levensgevoel
weergegeven. Leven is ‘een en al ontbinding’ (29). Dat ‘op de valreep van het woord
lag: / dood.’ is andermaal een verwijzing naar de samenhang van taal en dood. De
dichter stelt scherp de macht van de dood: ‘keizers kraakten, en / barstensvol
ontbinding / een koning buigt ten val voorover -’ (34). En wat voorbij de dood, het
‘te vreselijk om zich in te verdiepen’ van De Vries' broer?
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Speliers neigt naar het ‘Karma, nadering naar nirwana - / eenmaal heelmaal van
hemelse / en aardse smaad en smet bevrijd’ te zijn (35). ‘Waar nul de navel zelf
omlijnt’ is er geen dood, er is het niets. Hier gebeurt de visie op de dood van de
levende uit, in tegenstelling met het gedicht van De Vries, waar de woorden van de
dode bedoeld waren voor de levende. Maar ten slotte was de dode broer bij De Vries
slechts een ontdubbeling van de ik-persoon. Evenwel biedt de visie van het niets
voor Speliers geen antwoord: in het slotgedicht staan ‘de retorten opgesteld / en op
bevel (moet hij) de virus vinden’ (36). De levende vecht verder tegen de dood. Zijn
revolte in existentiële zin bevestigt hem tegen de dood in.
Een derde, vrij korte reeks stelt de paringsdaad tegenover de dood. Van meet af
aan wordt deze daad van levensbevestiging als illusoir ontmaskerd: ‘Praatgraag,
parend / paart het puik van de primaten / zich naar de dood toe -’ en ‘doodwaarts,
spermatozoïden / zijn som en synoniem / voor sterfbegin.’ (39). Alles omhelst, de
geliefden, de dieren en zelfs de zon en de zee tegelijk: ‘Iemand, hondsdol,
schaduwtekent / schedels met gekruiste beenderen.’ (43). Na de paringsdaad komt
verbrokkeling (44).
Bestaat er dan geen enkele overlevingskans? Voorlopig zal de dichter even de
illusie van het gedicht als ‘alternatief voor dood’ handhaven. Op andere plaatsen
heeft hij deze illusie al ontmaskerd. En hij doet het in feite ook door middel van het
motto boven deze reeks: ‘Klanken zijn bedrog.’ (James Joyce). De dichter-sterveling
moet ermee beginnen alle fnuikende machten (gesymboliseerd in ‘priester’ en
‘koning’) uit te bannen om ‘de waaier van de wereld’ te kunnen waarderen in en
door ‘een zacht klimaat van klank’ (47). Ook ‘een vrouw’ behoort tot die wereld.
De dichter is in staat ‘de demiurg’ d.w.z. de wereldbouwer, die chaos tot kosmos
vervormt, te ontmaskeren (48). Weliswaar ontsnapt niemand aan de dood, die
onderdeel is van ‘de waarheid’ (49), maar voor de dichter is de dood tevens tastbaar
als ‘de dag zonder gedicht’ (50) en ‘de regel boort zich reddend / naar binnenrijmen
toe.’ Het gedicht IS immers ‘alternatief voor dood’:
Gedicht, alternatief voor dood de oorlog van de woorden
verwondt niet, en weinigen
vinden er vernietiging.
Hier en nu, gebruik ze
met voorbedachten rade. De rede,
een veilig onderpand. (51)
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Speliers handelt in de slotstrofe uiteraard over zijn eigen taal- en woordgebruik. Maar
tevens schrijft hij een gebruiksaanwijzing voor anderen. Hij pleit voor een
bedachtzame, rede-lijke poëzie. Redelijk in de zin dan dat gedachte en taal dermate
samengaan dat het gedicht vatbaar blijft voor de rede. Speliers pleit blijkbaar - en
dit juich ik toe - voor een verstaanbaar(der) gedicht, in ieder geval voor een organisch
gedicht. En dit laatste vind ik niet zo vaak terug bij de meeste zgn.
neo-expressionistische jongeren. Bovendien pleit Speliers voor een rede-rijk gedicht,
een gedicht nl. met een ideële diepgang. In feite wil hij, tegenover de redeloosheid
van de dood, de redelijkheid van het gedicht stellen. Tijdens het leven, want met de
dood sterft ook de taal.
Speliers' gedicht is ook in andere betekenis rede-rijk. Hij is een (moderne) rederijker
(waarmee niets denigrerends gezegd wil worden). Zijn vroeger retorisch woorddebiet
heeft hij weliswaar ingedijkt en tot de essentialia beperkt, maar zijn taal blijft
gezwollen, voornamelijk in de adjectieven en de werkwoorden. Ze is altijd plechtig,
wat archaïserend en bewust gekunsteld. ‘Hij tilt / de taal uit zijn verband’, behandelt
‘de parker’ als ‘een toverstok’ en vindt zijn ‘toeverlaat’ in het ‘woordenspel’ (52).
Hij houdt van geijkte woorden en ijkt ze ook zelf; hij houdt van het mooiklinkend
woord bijv. organza of ottomane; hij laat zijn altijd redelijk blijvend gedicht drijven
op de klanken: ‘De windroos weggewist, elk wingewest / wordt wildernis.’ (32); hij
heeft een voorliefde voor de alliteratie (en toch heeft hij het niet zo voor Gezelle),
die vaak overdone aandoet, soms zelfs geforceerd. Zijn gedicht doet maniëristisch
aan (‘het maniërisme van de morgen’ (52) schrijft hij, aangevend dat het gekunstelde
ook in de dingen zelf aanwezig is). Nergens evenwel wordt zijn gedicht onduidelijk
of door bewuste of zgn. onbewuste vervreemdingseffecten verduisterd. Speliers weet
wat hij met taal kan en niet mag doen.
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Kroniek
Marcel Janssens / Het oude en het nieuwe onkruid
Op de flap van Louis-Paul Boons jongste boek Als het onkruid bloeit (Amsterdam,
De Arbeiderspers, 1972, 260 blz., afgekort OB) wordt van het Boon-jaar 1972
gesproken. Tijdschriften als Maatstaf en De Vlaamse Gids brachten speciale
Boon-nummers; journalisten van week- en dagbladen defileerden in de woning van
hun zo pas op pensioen gestelde college Louis-Paul Boon; zijn naam werd vernoemd
in verband met de Nobelprijs en Boon zei in een interview dat hij veel liever tien
hectaren authentiek bos als cadeau wenste; Julien Weverbergh en Herwig Leus stelden
een informatief Boon-boek samen; de jury voor de Driejaarlijkse Staatsprijs voor
verhalend proza kende hem, zij het wat laat, de hoge onderscheiding toe voor zijn
boek over Pieter Daens - een welverdiende prijs voor dat ene boek, maar wellicht
nog meer een bekroning van een hele schrijverscarrière. Kortom, aan publiciteit heeft
het niet ontbroken. Inmiddels is ook een Engelse vertaling van De Kapellekensbaan
verschenen. In 1970 was daar een Duitse vertaling bij het Hanser-Verlag aan
voorafgegaan. Ondineke en Oskar zijn over de grenzen getrokken met Boons
belangrijkste boek. Boon zelf maakt over al deze drukte grimmige grapjes en laat
monkelend gebeuren wat bij een volk van vierders onvermijdelijk blijkt te zijn. Hij
is een publieke man geworden in de republiek van onze letteren. Hij heeft een goeie
fan-club en een stevige achterban, die het waarschijnlijk allemaal veel serieuzer
menen dan hijzelf. Inmiddels is er toch van hemzelf in het Boonjaar 1972 iets nieuws
verschenen, nl. een herschreven editie van Het Nieuwe Onkruid van 1964 (eveneens
bij de Arbeiderspers, afgekort NO), nu herwerkt onder de titel Als het Onkruid bloeit.
Boon heeft dit boek moéten herschrijven. De kritiek op Het nieuwe onkruid lag
hem kennelijk op de maag. In de inleiding tot de herwerkte versie geeft hij de critici
die het Onkruid als een minderwaardig boek beschouwden, schoorvoetend gelijk,
en spreekt hij van dat ‘mislukte boek’ dat hij absoluut moest herschrijven om zich
te rehabiliteren. Vergeleken met de herschreven, veel langer uitgevallen en anders
gestructureerde versie, is Het nieuwe onkruid inderdaad een bleek boekje. Ik kom
straks nog op een paar parallellen tussen de twee boeken terug, maar allereerst vallen
de zeer grote
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verschillen op. Ik heb Het nieuwe onkruid om te beginnen ervaren als veel prekeriger
dan het herwerkte boek. Die prekerigheid is zover ik zie een gevolg van de vrij
dubbelzinnige houding die de verteller aanneemt tegenover de materie. Waarschijnlijk
is het allemaal te wijten aan de ik-vorm die Boon hiervoor gebruikte en die kennelijk
een misgreep was. In de herschreven tekst heeft hij er een hij-verhaal met het
personage meneer Boin van gemaakt. Zoals in De Kapellekensbaan wordt echter
een ik gerecupereerd in cursieffragmenten, die op de flap ‘semi-autobiografisch’
genoemd worden, maar die in elk geval een verrijkende supplementaire
spanningsrelatie in de tekst brengen tussen de hij-figuur Boin en het schrijvers-ik
dat kennelijk doorverwijst naar de auteur Louis-Paul Boon. In Het nieuwe onkruid,
dat in 1964 verscheen, zit de schrijver met de ik-figuur opgescheept, en dat verplicht
hem tot een aantal dubbelzinnige maneuvers, die in het werk van 1972 in een veel
vrijer en openhartiger context achterwege blijven. Soms schakelt het ik van Het
nieuwe onkruid over naar een solidaire wijvorm, alsof hij voor deze gerateerde biecht
steun wil zoeken bij een aantal ouderwordende geniepelingen die jonge vriendinnetjes
om zich heen moeten hebben om zich te kunnen ontdoen van het vernederende besef
dat ze afzakken tot het peil van kniezerige ouwe venten aan wie stilaan alles ontglipt
(NO 31 en 111). Met die meisjes hangt hij bij de juke-box te slowen, onder het mom
dat hij ze als een oudere vriend wil helpen en raad geven (NO 34). Het nieuwe onkruid
is naar ik meen onder die geniepige dubbelzinnigheid bezweken. Boon noemt in dat
boek ook nadrukkelijk de kwalen van de tijd. Hij spreekt bij voorbeeld over ‘lesbische
neigingen’ bij jonge meisjes, terwijl hij dat in de herwerkte tekst gewoon tóónt,
zonder distantiërende interventie, ook niet in de ik-fragmenten. Hij spreekt van zijn
onderbewuste en van Freud (NO 123), wat hij later achterwege zal laten. De gewilde
distantiëring in Het nieuwe onkruid doet hem bij voorbeeld ook pathetisch zeggen
dat wij, ouderen, een modderpoel van de wereld gemaakt hebben. Dat moet hij in
Als het onkruid bloeit niet meer met evenveel woorden onderstrepen, zodra hij zijn
eigen personage meneerke Boin mag spelen en dat personage in zijn zelfironie kan
inspinnen met behulp van de begeleidende ik-fragmenten.
Boon zegt terecht in het voorwoord van Als het onkruid bloeit en elders in de tekst,
dat hij dit boek met vrije handen kon herschrijven en publiceren. Die vrijheid in de
zelfuitbeelding, waar ‘een soort geestelijke striptease’ mee gemoeid is (OB 66),
tevens in de seismografische tekening van de eigentijdse jeugd, beschouw ik als de
belangrijkste winst. Zij heft de naargeestige dubbelzinnigheid van Het nieuwe onkruid
op. Waarvan moest Boon dan zichzelf bevrijden? Wel, zo zegt hijzelf, van de al of
niet expliciet
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uitgeoefende controle en censuur van zijn vrouw, van zijn zoon, van zijn job als
redacteur van een links partijblad. Het schrijven met vrije handen stelde hem meteen
in staat het voor zijn werk zo kapitale conflict tussen waarheid en fictie op zoveel
geloofwaardiger wijze uit te werken en bovendien aan dat conflict ook in de structuur
van zijn nieuw boek artistieke gestalte te geven. Die spanning waarheid/fictie bracht
hij al ter sprake in het voorwoord tot Het nieuwe onkruid, en hij voegde eraan toe
dat de auteur alleen bedoelde in het ik-personage een heleboel af te reageren. Dat
boek over zijn liefde voor Tania heeft hij geschreven ‘om er eens en voor goed van
af te raken’ (NO 146). Hij wil er in dat boek ‘niets om liegen’ (NO 24) maar hij moet
dat naar ik meen een paar keer te veel zeggen. Als het onkruid bloeit zal als afreactie
zeker niet minder geslaagd of efficiënt zijn, maar dat verloopt hier zoveel minder
krampachtig en nadrukkelijk. Boon, die in de grond een weke romanticus is, zegt
hyperbolisch dat bij het schrijven van sommige bladzijden van Het nieuwe onkruid
zijn ogen ‘zich inderdaad met tranen vulden’ (NO 157), en in een cursieftekst bij het
tweede hoofdstuk van Als het onkruid bloeit, staat er: ‘In feite voelde ik me wat bang
aan dit boek verder te werken. Je kunt immers niet je zelf voortdurend openklauwen
en met bloed beginnen schrijven’ (41). Al is de hyperbool nog sterker, ik kan hem
beter op zijn woord nemen in het tweede geval.
Zoals dat in De Kapellekensbaan op grond van de interne compositie van het werk
kon gebeuren, worden de afreactie en de relativerende zelfkritiek hier ook met zuivere
structurele middelen opgevangen, nl. in het schrijverscommentaar van de cursieve
ik-fragmenten. In het eerste boek is een ‘tricheur’ aan het werk en aan het woord,
nl. de dubbelhartige ik-figuur; in de tweede versie werd de aarzelende
dubbelhartigheid omgeschreven tot ambiguïteit. Meteen wordt dit boek een meer
authentiek Boon-boek, een geschreven dagdroom van een ouderwordend publiek
man, vol ambiguïteit en waarachtigheid, terwijl het eerste boek een
vreesachtig-gecamoufleerde illustratie bleek bij een nachtdroom, zoals er inderdaad
een in het boek wordt verteld (in het hoofdstuk Wat poëzie, NO 117-119). Wat hij
daar zegt over zijn verhouding tot Tania, kan, veralgemeend, gelden voor het grootste
deel van het boek, nl. dat hij er zich al schrijvend krampachtig van wilde overtuigen,
nog te kunnen realiseren wat hem in zijn bizarre nachtdroom werd misgund (NO
119). In de nieuwe versie zitten naar alle waarschijnlijkheid ook veel fantasietjes die
meneerke Boin aan zichzelf vertelt, bij zover dat dit boek, bedoeld als seismografische
peiling van een tijdsbeeld (de onkruidvorming onder jongeren) uit de hand dreigt te
lopen door de interventie van te veel fantasierijke dagdromerij (zie de cursiefteksten
blz. 62, 183,
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193). Boon warmt zich op aan zijn dagdromen en aan de jeugd van zijn nymphets,
hij loopt voor zich uit te mummelen wat ‘had kùnnen gebeuren’ (216), hij schuift
met een zeventienjarige als een dagdromende kettingganger over de dansvloer (244),
hij tracht daarmee de leegte van de weemoed en de eenzaamheid op te vullen. Het
voor Boon zo karakteristieke werkelijkheidsprobleem wordt er alleen maar
gecompliceerder (en ambiguër) door. De dagdromen veroorzaken immers
kortsluitingen in het seismografisch mechanisme: het is ‘best mogelijk dat het allemaal
uit de duim gezogen is’; en toch is deze fantasie een weerspiegeling van de diepere
waarheid en van het tijdsbeeld: ‘het is dan toch weer een schunnig prentje van wat
onze wereld de dag van vandaag geworden is.’ (216)
Een tweede belangrijk verschil, naast de compositie, ligt in de verruiming die Als
het onkruid bloeit onderging. Het nieuwe onkruid is gebouwd rond een viertal
meisjesfiguren met wie de oudere ik-figuur zich als dubbelzinnige vader wat inlaat,
nl. Tania, Arletta, Betty en Lea. Bij het jonge onkruid horen nog de zoon Jo, die hier
nog altijd ‘ja moeke, ja vake’ zegt (in de tweede versie zegt hij ‘ja mams, ja paps’),
verder een jong dichter en een beeldhouwer. De vrouw van de ik-verteller speelt
eveneens een niet-onbelangrijke rol. Deze constellatie van personages dient als
stramien van het nieuwe boek, maar er deden zich interessante verschuivingen voor.
In Het nieuwe onkruid is het meisje Tania, het treinvriendinnetje, echt de centrale
figuur. De lezer herkent Tania in het meisje Elke van het nieuwe boek, zoals Arletta
gedeeltelijk althans herkenbaar is in Ida, Lea in Loes, Walter, de oud-Korea-strijder,
in Jack, de zoon Jo in Jan, de vrouw van de ik-verteller in Els, de vrouw van meneerke
Boin en van het nieuwe schrijvers-ik. Ik zeg ‘min of meer herkenbaar’, want
personages werden soms gesplitst of met andere ingrediënten uit fantasie of
werkelijkheidsobservatie samengesteld, zoals de jonge beeldhouwer uit de beide
boeken beelden last van weggeworpen schroot. Er zijn daarenboven belangrijke
personages bijgekomen: vooreerst de tekenleraar en anti-Boin Derek (zijn ‘slechter
ik’, 228), die zijn gezin in de ellende stort, een linksrechtse partij sticht en zich tot
volksvertegenwoordiger kan laten verkiezen - dit is een zeer interessante verruiming
van de thematiek en van het tijdsbeeld die Boon ‘met vrije handen’ in het boek kon
brengen; verder is er het personage van de jonge priester Dirk, die met de vrouw van
meneer Boin komt praten en flirten, het bonte onkruidsgezelschap in zijn kerk laat
optreden, van de bisschop op zijn vingers krijgt, zijn geloof verliest en uittreedt; ook
de artistieke exploten van het nieuwe onkruid worden uitvoeriger in de verf gezet in
het nieuwe boek: zo de poëzie, de fotografie van zoon Jo en de beeldhouwkunst van
de excentrieke lasser Vladim. Bij de uitbreiding van
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het tijdsbeeld horen verder de grotere aandacht voor drugs (het nieuwe boek kreeg
eerst al titel ‘Als de hennep bloeit’) en voor happenings. De observatie van
onkruidvorming bij minderjarige meisjes heeft zich ook in de breedte ontwikkeld.
Hiermee hangt dan ook een verwijding van de romanruimte samen. Het nieuwe
onkruid speelt in hoofdzaak op drie ruimtelijke vlakken: de trein, de thuis van de
ik-figuur, en het café De Smeltkroes. Deze drie ruimten worden behouden, maar De
Smeltkroes, nu omgedoopt tot De Koestal, krijgt een veel groter belang als
verzameloord, waar alle personages kunnen samenkomen. Opvallend is ook dat in
Als het onkruid bloeit meneer Boin zich veel meer als de bekende schrijver Louis-Paul
Boon gedraagt en op de bijeenkomsten in De Koestal zijn rolletje van inleider bij
vernissages en dergelijke speelt, hetgeen nagenoeg afwezig is in Het nieuwe onkruid.
De belangrijkste verruiming ligt ten slotte in de thematiek van het schrijven zelf
die nu in de nieuwe versie wordt verweven. In de eerste versie wordt het schrijven
zeer sporadisch gethematiseerd (bijv. NO 151). Het boekthema, dat tot de
aantrekkelijkste facetten van De Kapellekensbaan behoort, is niet alleen aanwezig
in de cursieffragmenten van Als het onkruid bloeit, maar ook in het hij-verhaal zelf.
Het cursieve schrijven loopt parallel met de chronologie van het beleven in de
hij-hoofdstukken, nl. van winter naar juli. De ik-fragmenten fungeren a.h.w. als
resonantiekast voor de hij-hoofdstukken. Frappant is wel dat het meisje Tania nog
een boek van een ander leest en zo de aandacht van de ik-figuur in het stationnetje
opwekt (misschien leest zij wel de Lolita van Vladimir Nabokov), terwijl de meisjes
uit Als het onkruid bloeit een boek van meneer Boin gelezen hebben, en wel precies
de roman van 1964, Het nieuwe onkruid. De vrouw Els steekt haar leesbril in een
boek dat zij met gemengde gevoelens las, en uitgerekend bij de passage ‘ik geloof
in niets meer’ - welnu, dit boek is Het nieuwe onkruid, en de geciteerde passage staat
in de eerste uitgave op bladzijde 29! Zo is Als het onkruid bloeit ook een commentaar
bij Het nieuwe onkruid, ongeveer zoals in De Kapellekensbaan de commentaren van
de vrienden het centrale Ondineke-verhaal en de ingelaste Reinaertfragmenten
belichten. Met de inlassing van het boekthema is Boon andermaal dichter bij de kern
gekomen in de nieuwe versie, m.a.w. dichter bij zichzelf als de publieke man, de
schrijver Bointje. Die naam alleen al, ‘Bointje’, dekt de twee facetten van de man
en de schrijver Louis-Paul Boon: het biografische personage uit Erembodegem,
alombekend van de t.v., van de trein en van de gelegenheden in de buurt, én daarnaast
het literaire personage, de auteur o.m. van Het nieuwe onkruid, dat iedereen in de
buurt blijkt te hebben gelezen. Het is wellicht maar een detail, maar deze metamorfose
van
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de ik-figuur, tevens de verruiming van de thematiek, kan blijken uit de verandering
van het troetelnaampje ‘Beukenootje’ dat Lea in Het nieuwe onkruid voor de ik-figuur
bedenkt, tot het zoveel geladener ‘Beukebointje’, dat de vrijgevochten schoondochter
Loes in Als het onkruid bloeit voor meneer Boin uitvindt. Ik zou durven stellen dat
de schrijver Louis-Paul Boon het meest in zijn sas is, als hij ‘met vrije handen’ kan
zijn wat hij is, nl. meneer Boin. En die ontbolstering heeft zich in Als het onkruid
bloeit voorgedaan.
In een laatste punt wou ik nog even een paar parallellen tussen beide boeken
belichten, al moet ook hier van meet af aan opgemerkt worden dat de tweede versie,
ook bij behoud van dezelfde gegevens, een zoveel overtuigender indruk laat dan de
eerste. Sommige scènes als die op de trein, het feestje in de afspanning of
gebeurtenissen ten huize van Boin lopen nagenoeg parallel. Sommige zinnen,
woordgrapjes incluis, worden letterlijk overgenomen. De belangrijkste parallel zit
mijns inziens in de zelfuitbeelding van de schrijver. In tegenstelling tot zijn vrouw,
die de zoveel sterkere figuur is en optreedt als ondernemende, waakzame moeder,
gedraagt meneer Boin zich als eenzame wolf, die leeft in onvrede met de wereld en
er zolang de tijd nog strekt, het beste van wil nemen. Het nieuwe onkruid en nog
meer de herwerkte versie van nog eens acht jaar later, roepen reminiscenties op aan
de tekstwijzigingen in Mijn kleine oorlog, vooral aan de berucht geworden wijziging
in de laatste zin. Boin en zijn vrouw hebben in hun jeugd, toen zij met de idealen
van de Liga dweepten, ‘een betere wereld willen stampen’. Zij waren toen het nieuwe
onkruid dat de onmin met het bestaande om zich wilde verspreiden. Maar terwijl Els
nog iets van het protesterende gemeenschapsdier behield, zodat zij voor de op drift
geslagen priester Dirk een geliefd gesprekspartner kan worden, is Boin in zijn schelp
gekropen, zich afvragend: Ach, wat heeft het allemaal voor zin. Hij is de verstekeling,
de blinde passagier en toeschouwer die zich afzijdig houdt en er zich van afmaakt
met een geintje of met de triestige grapjes die sinds zijn t.v.-optreden aan zijn image
vastzitten. De nieuwe versie dikt dit toeschouwerschap nog aan. Wat Boon zelf aan
Weverbergh en Leus zei in de interviews van het Boon-boek, wordt in het zelfportret
van de Onkruid-boeken ten overvloede verwerkt. De karakterisering van prof. R.F.
Lissens, nl. dat Boon als seismograaf van zijn wereld tewerkgaat, heeft hijzelf ernstig
opgenomen. Hij betitelt zichzelf graag zo en kenschetst zijn vertellersstandpunt als
in hoofdzaak registrerend. Meneer Boin laat gebeuren, kijkt toe, maakt kiekjes van
het onkruid, sprokkelt specimens voor zijn album, zoals zijn zoon Jan, de fotograaf,
precies als de jongeman in de film Blow-up van Antonioni, altijd maar plaatjes schiet
van zijn soort-
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genoten, het wilde onkruid. Zelfs wanneer Jan in het ziekenhuis de leraar Derek
afranselt, kijkt vader Boin alleen maar toe. Slechts één keer schiet hij bij hem thuis,
wanneer het vooral zijn vrouw te bar werd, razend uit zijn krammen, maar men voelt
hoezeer hij zich daarbij moet forceren. Schouderophalend, moe van de leuzen in de
leugenachtige wereld die hij geen greintje beter heeft kunnen stampen of schrijven,
zelfs een beetje angstig voor de dingen die werden losgeslagen of die hij, dagdromend,
in zichzelf loswoelt, loopt hij nu met zijn ietwat hoge rug grinnikend en afzijdig door
de vlagen. Hij weent meer dan hij vloekt of raast, hij gaat schuilen achter zijn
weemoedige grappen, de anarchie die hij incarneert, wordt meer dan ooit door
tederheid ondergraven. Hij gelooft in bijna niets meer, maar heeft veel meer leren
beminnen. Zo culmineert de tedere subversie, die al in De Kapellekensbaan de
weemoedige ondertoon vormde, in dit voorlopig laatste geschrift Als het onkruid
bloeit. In die twintig jaar werd het aanvankelijke engagement geneutraliseerd door
herhaaldelijk terugkerende uitspraken in de trant van: och kom, het neemt allemaal
zo'n vaart niet, we kunnen het toch niet verhelpen, we kijken zo nauw niet meer, we
nemen er het beste van, we passen er wel een mouw aan en spartelen er doorheen.
De wereld is een schunnig prentje, een chaos vol onkruid, een in elkaar gestorte
droom zoals Els zegt, er is nergens nog uitkomst of houvast. Maar je kunt het ‘nog
de grappige kant opgooien’ (91), je ‘er met een lachje van afmaken’ (98), of ‘iets
heel mooi vinden dat scherp en puntig (is), met spitse woordspelingen of bittergeestige
opmerkingen.’ (100) Dat je de dingen met een korreltje zout moet nemen en er wat
lolligs van moet maken, wordt ook in Het nieuwe onkruid wel gezegd (bijv. 20, 104),
maar de frequentie van dergelijke affirmaties is in dezelfde mate gestegen als die
van de achwat-grimlachjes.
Iemand heeft zich ooit geërgerd aan de frequentie van ‘O’ en ‘Ach’ bij Gezelle.
Ik heb mij geamuseerd met ‘Ach’ en ‘Och’ systematisch in Als het onkruid bloeit
aan te strepen (inclusief de varianten ‘Achja, Achwat, Ochkom’ en verwante
stopwoorden als ‘Nuja, Nouja, Maar ja, Jaja’). Ik constateerde een onwaarschijnlijk
hoge frequentie van dergelijke zuchtjes, die echt als leidmotief over de hele tekst
verspreid liggen. En wat zeker even relevant is: de verteller, meneer Boin en het
cursieve ik draaien met z'n drieën bijna voor het hele gezucht op (andere personages
als Els en Dirk delen uitzonderlijk in de malaise). In dezelfde context situeer ik de
herhaalde woordgrapjes ‘ja of ja’ en ‘nee of nee’, die op een heel karakteristieke
(ludieke) manier het oordeel blokkeren. Hetzelfde geldt voor ‘ja zeggen en nee
denken’, wat het schouderophalende disengagement van meneer Boin helemaal
karakteriseert. Boins mistroostige gegrinnik geeft meteen de toon
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van het boek aan. Els en hij hebben in de tijd van de Liga voor onkruid gespeeld, nu
is het nieuwe hennep-onkruid, waarvoor zij de teeltbodem klaar schoffelden,
uitgewoekerd, wel, dat ze nu het oude onkruid dat iedereen met rust laat, ook maar
met rust laten (OB 209, 217). Niet toevallig luidt de laatste zin van de herwerkte
versie: ‘Ik heb niets meer met iets te maken, liet hij antwoorden.’ (260). Een weigering
lijkt inderdaad de uiteindelijke consequentie van het weemoedige ‘distancement’.
Het anarchisme heeft meer dan ooit zijn tederheid blootgegeven, de subversie
beschimmelt onder weemoed.
Toen ik dit schreef, las ik in een interview met Georges Brassens, ongeveer tien
jaar jonger dan Boon: ‘Ik ben zeker geen anarchist meer in de politieke zin van het
woord. Ik voel me te oud om in één of ander uniform rond te lopen of om leuzen te
scanderen. Voor mij is de anarchie thans nog een levenshouding, een moraal of een
filosofie die je zou kunnen omschrijven als een vorm van extreme tolerantie. Een
streven naar een individuele vrijheid die door iedereen op een juiste wijze zou gebruikt
worden. Ik geloof echter niet meer in de collectieve realisatie hiervan, noch in
collectieve programma's. Ik ben ontgoocheld in die zin dat ik thans op 51-jarige
leeftijd niet meer weet hoe het moet. Toen ik jonger was sprak ik meer met zekerheden
en toen had ik voor alles een pasklaar antwoord, maar nu weet ik het echt niet meer.
Ik blijf dus op een naïeve wijze anarchist, gewoon omdat ik dat wil en omdat ik geen
andere levenswijze zie.’ (De Standaard, 23 januari 1973). Dit had ook ingekort in
een cursieffragment van Boons laatste Achwat-boek kunnen staan. Nouja, als dit met
het oude onkruid gebeurt, wat zal er dan met het nieuwe geschieden?
Nog een facet van Boons zelfportret is het Lolita-motief, waar Weverbergh en
Leus in het Boon-boek op hebben gewezen. Ook in dit opzicht is Als het onkruid
bloeit met vrijer handen geschreven. Boon brengt er in Het nieuwe onkruid Freud
bij te pas om zijn verlangen naar de omgang met jonge meisjes vanuit het
onderbewustzijn en vanuit zijn nachtdroom te verklaren. De lange dagdroom die Als
het onkruid bloeit geworden is, laat geen twijfel bestaan over de psychische
achtergrond waaruit het verlangen naar de Lolita-figuurtjes voortkomt: meneer Boin
zowel als het schrijvers-ik geven daar (op ten minste tien plaatsen) toe dat het gemis
van een eigen dochter de wortel van alles kan zijn. Vooral het meisje Elke, dat uit
de Tania-figuur van het eerste boek is opengebloeid, draagt de weemoed om dit
gemis. Hij gedraagt zich tegenover Elke, maar ook tegenover de anderen, als de goeie
bast van een vader, die dochtertjes bij hem wil laten uithuilen, die er zijn grootste
plezier in vindt als duifjes van vreugde uit hun jonge kelen opstijgen (zoals hij het
met een leidmotief zo dikwijls zegt), en die
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ook naar lichamelijk contact met die dochters verlangt. De meisjes willen bij die
vader op schoot zitten, de vader ziet zich in zijn wensdroom verbonden met de
dochters. Als hij met zijn kleindochtertje zou mogen stoeien, zou hij alles gekregen
hebben wat hij in zijn leven wenste (OB 260). Ik wil hier geen complexen vanuit de
psychoanalyse aan vastknopen, maar de informatie vanwege Boon zelf in het
documentaire Boon-boek kan steun verlenen aan deze interpretatie, die op
verschillende ondubbelzinnige uitspraken in Als het onkruid bloeit gebaseerd kan
zijn. Deze gegevens sterken mij in de overtuiging dat dit jongste geschrift een van
de meest onvertogen zelfportretten van Louis-Paul Boon uitmaakt. Het is in dat
opzicht voor een lezer die zijn werk wat gevolgd heeft, zeker zo interessant als wat
de voorstelling van het jonge onkruid rond de gepensioneerde Boon betreft. Meneer
Boin laat Louis-Paul Boon kennen, en wat zijn zij anders dan afspiegelingen van één
zelfde wezen? Ik weet vooralsnog niet hoe de kritiek op Als het onkruid bloeit gaat
reageren, maar als het andermaal als een mislukt boek zou worden voorgesteld, meen
ik te mogen zeggen dat de heren zich vergissen. Achwat.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

224

De laatste ronde
Weekeinde van ons tijdschrift
□ Op zaterdag 26 en zondag 27 mei heeft ons jaarlijks weekeinde plaats te Dworp
in het hotel van het K.A.J.-domein (gelegen naast het domein van de provincie
Brabant te Buizingen). De deelnemers worden verzocht aanwezig te zijn voor het
souper om 18 uur.
□ Omstreeks 20 uur begint de avondzitting. Zij zal geheel gewijd zijn aan een
interview dat Albert Westerlinck zal hebben met Marnix Gijsen over diens leven en
werk. De zondag om 11 uur zal Marnix Gijsen voorlezen uit onuitgegeven werk,
waarna voor het publiek eveneens gelegenheid tot vragenstellen zal bestaan. Om 13
uur wordt een diner aangeboden.
□ Het aandeel in de kosten bedraagt 525 fr. per persoon voor het volledige
weekeinde: logies, drie maaltijden en fooi.
□ De lezers van ons tijdschrift die dit weekeinde willen meemaken, zijn zeer
hartelijk welkom; zij worden verzocht hun deelneming te melden aan Joos Florquin,
Predikherenberg 7, 3040 Korbeek-Lo (Leuven) en hun aandeel in de kosten te storten
op zijn postrekening 42 69 91 vóór dinsdag 22 mei.
□ Het K.A.J.-domein ligt aan de rand van de weg Alsemberg-Buizingen. Wie niet
over een wagen beschikt, kan het domein van Brussel uit bereiken met de autobus
Ukkel-Halle.

Uren bewondering voor grote t.v. - critici
De critici die mijn hoogste bewondering wegdragen en mij het meest vervullen met
ontzag zijn de t.v.-critici. In mijn jeugd was ook ik als criticus van dichten
prozawerken niet mals en daar schaam ik mij niet over, daar ben ik trots op, doch
wat deed ik toen meer dan wegen volgen gebaand door vele generaties van critici in
eeuwenoude, goedomheinde en onderhouden domeinen van literatuur.
De t.v.-critici scheppen alles uit het niet. Het enige dat zij niet hebben gedaan, is
de t.v. uitvinden. Was dit echter eenmaal in orde, dan waren zij daar om week voor
week in snedige artikels te laten verstaan dat zij alleen wisten wat t.v. was en de
uitzendingen te brandmerken die geen t.v. waren. Wat dit betekent aan kennis, kunde,
zekerheid en arrogantie kan alleen hij beseffen die zich eens grondig heeft afgevraagd
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wat er nodig is om elke dag die de hemel ons gunt miljoenen mensen van elke
mogelijke leeftijd, ontwikkeling, stand, partij en godsdienst gedurende gemiddeld
twaalf uren aangenaam bezig te houden met een kino in huis.
Het programma is onbeperkt. Er is in hemel en aarde niets dat geen aangewezen
leer- of amusementsstof is. Er is echter geen voorloper, geen pionier. Zeker, er
bestonden films, er bestonden toneelstukken, er bestond radio die klanken hoorbaar
maakte voor menigten van miljoenen, maar zij waren slechts fragmenten bruikbaar
in vermengde vorm. Als een film twee uren duurt, een toneelstuk ook twee en een
symfonie één uur, kan men er slechts vijf van de twaalf uren mee vullen. De kino en
de schouwburg hebben aan één enkele film, komedie of tragedie een vol programma
voor een week, een maand en langer, de t.v. verbruikt ze in eenmaal.
De t.v. moet dus zelf films en spelen, reportages en documentaires aanmaken die
in eenmaal worden verbruikt zoals de andere, maar onmogelijk met dezelfde financiële
middelen en artistieke zorg tot stand kunnen worden gebracht. Deze middelen en
zorg zijn aanzienlijk in een land van meer dan veertig miljoen inwoners, behoorlijk
in een Nederland van meer dan tien miljoen en in vergelijking met die landen van
veertig en tien miljoen, schameltjes in een Vlaanderen van vijf miljoen inwoners.
De t.v.-critici echter, zij critiseerden voort. En ik zeg het nog eens: telkens wanneer
zij schrijven dat in de B.R.T. niemand weet wat t.v. is, stijgen zij in mijn ogen naar
het zenit van mijn bewondering.
En hoop ik dat zij niet naar mij zullen kijken, want ik zou bloedrood worden: ook
ik weet niet wat t.v. is. Het excuseert mij niet dat niemand van alle lieden die ik ken,
het weet, als televisioot die elke avond kijkt zou ik het moeten weten. Ik zou mij niet
mogen tevreden stellen met tevreden te zijn wanneer ik slapen ga en te hopen dat
mettertijd wel zal blijken wat t.v. is en dat het tenslotte nog niet zo'n heel
verschrikkelijke ramp zou zijn als men het nooit te weten kwam. Zijn er niet veel
dichters die verzen maken en niet weten wat poëzie is? Zijn er niet veel grote
wijsgeren geweest die niet wisten wat schoonheid is? Maar nogmaals, dat zijn slechts
uitvluchten, ik zou het moeten weten en de t.v.-critici die het weten hebben recht op
onze bewondering, onze hulde en dank.
Zij zien reeds hoger en verder. Het is hun opgevallen dat de Vlamingen ook niet
weten wat een dagblad is en het komt hun niet onmogelijk voor dat deze onwetendheid
aan de basis zou liggen van de andere, die omtrent de t.v. Daarom zullen zij binnenkort
in een of ander hoogstaand weekblad een nieuwe rubriek openen waarin zij een
grondige kritiek zullen uitbrengen op de zes tijdens de afgelopen week verschenen
nummers van een dagblad. In de maandschriften zullen zij een rubriek openen voor
kritiek op de tijdens de verlopen maand verschenen weekbladnummers en wanneer
zij aldus de B.R.T. overtuigd hebben van niet te weten wat t.v. is, de dagbladen van
niet te weten wat een dagblad is of een weekblad, zullen zij er gerust in mogen zijn
dat niemand hun nog zal durven vragen wat zij zelf weten en kunnen.
Gerard Walschap
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Vertaald in het Litouws
Naar het schijnt zouden er ongeveer een miljoen Litouwers buiten hun land verblijven,
vrij uitgewekenen en politieke vluchtelingen van voor of na de tweede wereldoorlog.
De meesten wonen in de Angelsaksische landen, waar zij ook, niet zonder zware
financiële offers natuurlijk, eigen bladen en uitgeverijen in leven houden. Hier zijn
ze minder talrijk, maar één onder hen, Zenta Tenison, beloont onze gastvrijheid wel
op een bijzondere manier. Zij maakt onze literatuur bij haar taalgenoten bekend. In
het Litouwse damesblad Moteris, dat in Toronto (Canada) uitkomt, publiceerde zij
in nummer 3 van 1972 een artikel over Hadewych, geïllustreerd met zes vertaalde
gedichten. Dit blijkt slechts een voorproef te zijn geweest, want sindsdien bezorgde
zij ook, bij Nida Press in Londen, de uitgave van een lijvige bundel Nederlandu
Poezijos uit de twintigste eeuw. Het is een vrij uitgebreide keuze, waarin Nederlanders
én Vlamingen aan hun trekken komen. Er kan zoals meestal over die keuze
gebakkeleid worden, maar zij zijn er toch, Gezelle en Adriaan Roland Holst, Gijsen
en Marsman, Lucebert en Claus.
André Demedts

‘Les chats’ van Baudelaire retroactief
De katten spinnen
De fans van stilistiek en oude hafelkatten1.
beminnen even fel, als in gemeen akkoord,
de zachte rafels van het literaire woord,
dat ruimschoots stof tot slaap of studie kan bevatten.
De structurele stof die 't rafelwoord hun biedt,
is als een ruime schoot om zich op neer te vleien
of een semantisch veld om zich in te vermeien,
voor beide(n) even warm, en - als ge 't wel beziet voor beide(n) even vol diepzinnige problemen,
die met hun morf-, semant- en zelfs met hun fonemen
onthullend voor hun blik verrijzen... onverwacht.
Want zie, zoals de ene(n) eindeloos verzinnen,
zo spinnen d'andere(n), spitsvondig en verdacht,
met rafels van het woord hun zeer geleerde zinnen.

Literaire analyse
Het rijmschema is identiek met dat van ‘Les chats’.
Een andere opmerkelijke overeenkomst is het aantal komma's: in het Nederlandse
sonnet tellen we er juist twaalf; in het Franse zijn het er tien plus twee
1.

hafelkatten = (gew.) schootkatten. - Tot zover de woordverklaring.
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komma-punten, dus ook twaalf.
Op het vlak van de verticale equivalenties is de keuze van het gewestelijke nomen
‘hafelkatten’ relevant: retroactief wordt het door het nomen secundum ‘rafel’ uit de
derde regel paronomasisch bevrucht. Dit vinden we in ‘Les chats’ terug in de groep
met en/an: fervents, savants, également, puissants, sédentaires. Aan het fel
fonologisch spel met het morfeem ‘(c)elles’ in de tweede terzine van het Franse
sonnet beantwoordt in het Nederlandse de haast even vaardige verslingering van de
‘-innen’-groep: verzinnen, spinnen, zinnen, hetgeen we een weefmotief zouden kunnen
noemen. Dit gebeurt ook in de tweede terzine, maar dan retroactiverend inwerkend
op het nomen ‘beminnen’ in de tweede regel van het eerste kwatrijn.
Het Nederlandse sonnet overtreft het Franse hierin dat het in de tweede terzine de
horizontale as van het weefmotief ‘-innen’ met de verticale as van het motief spi(spitsvondig) juist in het midden doorkruist, nl. op het woord sp/i/nnen, het centrale
lid van de drieledige groep. Op de schering van -innen groeit derhalve door middel
van de inslag spi- het weef motief tot een onovertroffen keper uit. En dit gebeurt dan
nog wel in het tweede woord van de tweede regel van de tweede terzine. Niet alleen
in die strofe hoort men dus de katten spinnen, maar door het hele gedicht wordt er
in de letterlijke én figuurlijke zin het woord geweven en gesponnen. Het nomen
spinnen is door zijn assen van spi- en -innen op alle niveaus centraal. Quod erat
demonstrandum.
sonJa kobbe
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Boekbesprekingen
Een kroniek van Snellaert
In oktober 1972 verscheen bij Orion te Brugge een Kroniek van Dr. F.A. Snellaert,
in opdracht van het Snellaert-comité samengesteld door Ada Deprez. Deze publikatie,
die ter gelegenheid van het eeuwfeest van Snellaerts overlijden tot stand kwam, stelt
zich tot doel het leven en werk van deze grote Vlaming te schetsen en te situeren in
de Vlaamse cultuurgemeenschap van de 19de eeuw. Op die manier hoopt men de
verschillende Snellaert-herdenkingen een meer duurzaam karakter te geven en beoogt
men tevens het onderzoek naar Snellaerts veelzijdige bedrijvigheid als medicus,
filoloog en flamingant verder te stimuleren.
Als poging om Snellaerts diverse activiteiten en veelomvattende persoonlijkheid
bij een ruimer lezerspubliek te introduceren, mag men deze kroniek meer dan geslaagd
heten. Aan de hand van overvloedige briefuittreksels, tal van historische documenten
en een rijke iconografie wordt de lezer in het bezit gesteld van een levendig en kleurig
geschakeerd beeld van Snellaert en zijn tijd. Moeiteloos volgt men de onderscheiden
stadia van Snellaerts levensloop, en krijgt men meteen een inzicht in een flinke brok
geschiedenis van de Vlaamse Beweging. We leren Snellaert kennen als militair arts
in Nederlandse dienst tijdens de Tiendaagse Veldtocht, beleven zijn terugkeer naar
Gent en Kortrijk en het ontwaken van zijn letterkundige en filologische ambities,
zijn getuigen van zijn totaal en onvoorwaardelijk engagement ten bate van de Vlaamse
zaak. Dank zij zijn uitvoerig bewaarde correspondentie kunnen we ons ook een idee
vormen van zijn betrekkingen met zijn tijdgenoten: zijn vriendschap met Blieck, de
Saint-Genois en De Laet, zijn verering voor Willems, Ledeganck en Conscience,
zijn eerder problematische verhouding tot figuren als Van Duyse, Heremans en
Vuylsteke, zijn geleerdenvriendschap met de Nederlanders Matthijs de Vries en J.A.
Alberdingk Thijm. Uit deze fragmentair aangehaalde briefwisseling en andere in het
boek verwerkte biografica treedt Snellaert naar voren als een rijkbegaafd en intelligent
man, een idealist die met de inzet van al zijn krachten zowel op materieel als op
geestelijk vlak voor de herwording van het Vlaamse volk heeft gestreden. Dat deze
onkreukbare intellectueel vanwege zijn Vlaamse tijdgenoten niet altijd de achting
kreeg toebedeeld waarop hij krachtens zijn belangeloze dienstbaarheid recht had,
stemt ook vandaag nog tot nadenken. Snellaert die als Vlaming ‘op zij’ stond, niets
wilde weten van tegenstellingen
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tussen Noord en Zuid en twisten tussen liberalen en klerikalen, deze man met zijn
persoonlijk oordeel moest met het nog vaak geborneerde Vlaanderen van vóór 1870
noodgedwongen in conflict komen. ‘Ik was nooit klubist, maar ik moest mij nu ook
aan al de smarten verwachten, waartoe zelfdenkers in elk land, en vooral in kleine
staten, zijn veroordeeld’, schrijft hij in een van zijn brieven. Dat hij ondanks alle
ontgoochelingen en tegenslagen tot in zijn laatste dagen als dokter en ‘taelminnaer’
onvermoeid werkzaam bleef, kan alleen maar uitnodigen tot bewondering en
dankbaarheid.
Ada Deprez is er in haar overzicht in geslaagd om op een voortreffelijke manier
Snellaerts drievoudige werkzaamheid als arts, literator en flamingant tot haar recht
te laten komen. Deze kroniek is natuurlijk in de eerste plaats een boek van feiten en
data, jazeker, maar naast de acribie waarmee de feiten worden vermeld (acribie die
een winstpunt betekent vergeleken bij de Streuvels-kroniek van Luc Schepens, waar
men vaak niet nauwkeurig kan uitmaken in welk jaar een bepaald werk nu precies
verschenen was), stelt men vast dat de biografische bijzonderheden telkens in een
ruimere context worden opgenomen, zodat het geheel aan eenheid wint en een hechte
samenhang van biografie en cultuurhistorie gewaarborgd wordt. De verbrokkeling
van een geschiedkundig geheel in los naast elkaar staande of op elkaar volgende
gegevens - het grote gevaar van elke kroniek! - wordt in dit boek trouwens deskundig
opgevangen door een ‘Naschrift’, waarin Snellaerts globale betekenis voor het
Vlaamse cultuurleven en de Vlaamse Beweging synthetisch wordt doorlicht. Dit
‘Naschrift’ geeft aan de uitgave eerder het karakter van een wetenschappelijk werk
dan van een huldeboek. In dit opzicht valt het wellicht te betreuren dat men tevergeefs
zoekt naar een bibliografie, het zo noodzakelijke hulpmiddel om eventuele
geïnteresseerden verder studiemateriaal ter hand te stellen.
Alles bij elkaar is deze Snellaert-kroniek echter een waardevolle publikatie,
waarvan de aantrekkelijkheid door de keurige lay-out en de talrijke goedgekozen
illustraties nog wordt verhoogd. Wat dit laatste punt betreft, stonden wij persoonlijk
in bewondering voor de afbeeldingen van een aantal totnogtoe veelal onbekend
gebleven geschilderde portretten, zo voor de portretten van Van Duyse (door Eugeen
Van Maldeghem), de jonge Conscience (door Xavier de Cock), Ecrevisse (door
Theodoor de Heuvel) en Van Peene (door Hendrik Dillens).
Karel Wauters
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Wat zijn de sleutelen des hemelrijcks? (catechismus 1639)
Vijftien moderne gedichten, van Van Ostaijen tot Insingel, worden door Hugo Brems
in zijn boek De brekende sleutel (De Nederlandsche Boekhandel, 1972) grondig
ontleed en verklaard. Het initiatief kan niet genoeg geprezen worden, de oudere
poëzie immers is vaak zelf explicieter en vaker geannoteerd, de moderne poëzie is
cryptisch en nog weinig toegankelijk gemaakt voor de lezer. Hoe gaat men te werk,
als men een gedicht wil ‘ontleden’, ‘bespreken’, ‘analyseren’, ‘commenteren’? Waar
beginnen? Zijn er principiële, basis-, fundamentele theorieën, waarop men kan
steunen, zijn er methodes, is er een wetenschap, of gaat men puur intuïtief te werk?
In deze bundel gaat de auteur intuïtief te werk, zoals wordt uitgedrukt in de eerste
zin: ‘Wij lezen het gedicht en ervaren...’. Deze intuïtieve methode voldoet mij niet
totaal, ik wens een systeem volgens hetwelk ik kan werken, m.a.w. ik wens een
wetenschappelijke tekstkritiek. Maar de intuïtieve methode aanvaard ik volkomen
als beginstadium, en de intuïtieve benadering van Brems bereikt heel valabele
resultaten en revelaties. Na iedere analyse wist ik veel meer over het gedicht, zag
het beter dan daarvoor. Elk gedicht wordt vanuit zijn eigenheid benaderd, volgens
dat wat het karakteriseert, en van daaruit verder doorpeild. Brems heeft een feeling
voor het gedicht, een liefde en aandacht, een inleven, een manier om in het gedicht
te kruipen, die ik hem bijna benijd. Zo had ik het ook willen kunnen!
Het lijkt mij evenwel een fout, te zeggen dat ‘de louter-estetische schoonheid’
‘buiten het centrum van de aandacht’ viel - immers de schoonheid van het gedicht
(als we ons ontdoen van de onaangename bijgedachten die sommige sentimentele
esthetiseerders aan de term gehecht hebben) is de bestaansreden ervan. Een
niet-schoon kunstwerk bestaat niet. Het kunstwerk bestaat door onze esthetische zin.
Het is het woord ‘schoon’ dat in alle opzichten te kort schiet.
Het eerst-ontlede gedicht is Het Dorp (Van Ostaijen). Hier blijven onverklaard:
‘is van de leegte zo het dorp’, en ‘een teller van uw korte reis’.
In het tweede gedicht De soldaat van G. Burssens, wordt niet verklaard waarom
een soldaat die ‘houdt de wacht’ te laat de straat verlaat. Bij het einde van deze
analyse staat een theoretische beschouwing, die in geen van de analyses helemaal
waar gemaakt wordt, nl. dat ‘de inhoud van de vorm bereikt wordt door het samenspel
van alle linguïstische elementen: woordkeuze, semantische waarde van de woorden,
correspondentie tussen woorden en woordgroepen, syntactische structuren, klanken,
ritme’ (+ het zo gevaarlijke teken enz.!) - géén analyse bevat een exhaustieve en
systematische ontleding van al die elementen, en het is de vraag of dat kan?
Het derde gedicht is Proteïne van Achterberg. Deze ontleding is te summier, kleeft
niet aan de tekst, spreekt eerder over het oeuvre van Achterberg dan over het gedicht
in casu. Ik heb bovendien bezwaar tegen de formulering: ‘aloude traditie van
maniërisme en exoterisme’. Bij het vierde gedicht, Mens van Leo
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Vroman, vind ik de formulering ‘woorden, die niets anders zijn dan hun functie in
de tekst’ te vaag en problematisch. Ik ben het niet eens met de uitleg van ‘doe bij
hem een lichtje aan’ als zou dat betekenen ‘behandel de mens zoals hij is, laat hem
zijn eigen aard’ - deze passus betekent dat men de mens in een museum moet zetten,
want hij is een hopeloos produkt van de evolutie. Ik betwijfel, bij het vijfde gedicht
Ik ben het zuiverste dier op aarde van Hans Lodeizen, of de nacht in v. 3 een
‘dreiging’ bevat, er staat immers ook ‘ik slaap met de nacht als met mijn lichaam’.
Hoe de ‘dorre spaarzame wereld’ gesymboliseerd kan worden door de zee, begrijp
ik niet.
Is Brems wel zo zeker dat het bij Hanlo (Ik noem je bloemen etc.) over een meisje
gaat? Is het geen jongetje? Is het wel zeker dat Hanlo in het laatste vers ‘van voren
af aan’ terug begint - is er niet eerder een ontwikkeling van morgen naar nacht?
In het zevende gedicht, De Moeder, van H. Claus, zie ik niet hoe in vers 19 (‘En
nu, later, mannelijk word ik u vreemd’) en vers 23 (‘Terwijl gij elke dag te sterven
staat, niet met mij’), ‘de moeder het kind doodt’. Onverklaard blijft ‘En onbeweeglijk
zijn de krekels in mijn stem’.
Niet akkoord ben ik met de uitspraak bij gedicht 8 (Paul Rodenko, Het Beeld) als
zouden ‘de namen zelf... weinig belang’ hebben. Dat kan niet. Alles in een tekst heeft
belang. Dat zegt Brems trouwens zelf op de volgende bladzijde. Zijn vers 21 en 22
(‘nimmet gruwuhle / nit gramah’) geen Hebreeuws? (grl = lot trekken; grama =
oorzaak, drijfveer). Een ‘smalle lijsterstem’ is als beeld wèl aanvaardbaar, een
lijsterstem kan wèl ‘smal’ zijn voor de verbeelding.
Bij het gedicht van Hans Andreus, God is een dwaas, wordt terecht gezegd dat
het ‘niet 100% poëtisch geslaagd is’. Hier komt dus de appreciatie kijken, maar zijn
de andere geciteerde gedichten wèl 100% geslaagd?
Het zwaarst heeft de criticus, en het zijn er in dit geval twee (met Gust Faes!), te
worstelen gehad met Luceberts Mijn duiveglans, mijn glanzende adder van glas. Dit
hele worstelen om het begrip van een gedicht gaat uit van de veronderstelling, dat
het gedicht te begrijpen is. Maar dat is een verkeerde veronderstelling. Er zijn heel
wat experimentele dichters die bewust een gedicht maken dat niet begrepen kàn
worden, dat alleen dingen suggereert die vrijblijvend door elk kunnen begrepen
worden zoals hij wil, die alleen de bedoeling hebben te suggereren, en de geest van
de lezende in werking te stellen. Hoe die werking verder verloopt, kan de dichter
van dat soort gedichten niet schelen, hij vindt het irrelevant, hij communiceert niet
maar windt de veer op. Zulke gedichten vragen om een ander soort exegese. Ik geloof
niet dat het gedicht van Lucebert tot dat genre poëzie behoort, maar misschien zijn
delen van het gedicht wel zo.
Bij het gedicht Elementen voor een gedicht door Remco Campert had juist moeten
verklaard worden hoe ‘elementen voor een gedicht’ een gedicht kunnen zijn.
Waarom wordt Snoeks gedicht Waarom ik zilver smelt in mijn gedichten gesitueerd,
en de andere niet? Dat is niet a priori duidelijk. Welke gedichten moet men in hun
bundel situeren en welke niet?
Dirk Christiaens' gedicht Geboorte
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geeft aanleiding tot de theorie dat ‘De “bedoeling” van het gedicht... de bedoeling
wordt van de groeiende vorm, niet die van de dichter’. Zou men niet eerder in het
onbewuste streven van de dichter de oorzaak van de vorm kunnen zien, zodat in de
groeiende vorm toch het onbewuste streven van de dichter zich uit?
Met een analyse van Mark Insingels tekst was is (niet) wordt de bundel afgesloten.
Deze detailkritiek doet niets af aan mijn grote bewondering voor dit werk. De toon
is zo sympathiek, zo ontdaan van alle pedanterie of agressie, de benadering van de
lezer zo innemend, dat de eerste voorwaarde tot aanvaarden en genieten vervuld
wordt: bevallen, boeien, vriendelijk leiden, aantonen zonder betogen. Nergens een
hoog woord of een dwingende intonatie, integendeel, de stem van een charmante
persoonlijkheid. Nergens ook laksheid of halfslachtigheid, overal een ferme greep
op de tekst, een solide kennisbasis, een zekere en rustige allure. Kon Brems ons nog
vele zulke analyses schenken, kon hij eens een totale bundel van een dichter ontleden,
hoeveel rijker zou ons begrip van de moderne literatuur worden.
Christine D'haen

Verhalen van Madzy Ford
‘Eva's Terugkeer in het Paradijs’ (Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage/Rotterdam,
Nijgh & Van Ditmar's Paperbacks 117) van Madzy Ford bevat zeven verhalen. Het
laatste daarvan, dat essayistisch aandoet, wordt verteld door een ik-personage dat
een bundel met dezelfde titel geschreven heeft: commentaar van de auteur op eigen
werk, zo men wil, maar dat is dan toch weer een nieuw verhaal. Deze tekst geeft wel
een mogelijke coherentie voor de hele bundel aan: een literaire reflexie over het
individuele leven (zijn waarom, zijn vluchtigheid, onbelangrijkheid, zijn plezier en
vooral zijn pijn). Die meditatie wordt uitdrukkelijk gevoerd vanuit het standpunt van
een vrouw. De meeste personages uit het boek zijn inderdaad vrouwen, en de verhalen
kunnen gelezen worden als verschillende mogelijkheden van vrouwenlevens. Er is
de oude jongejuffrouw, die zich tot haar schade in een verliefdheid voor een jonge
jongen heeft laten gaan en die nu haar verdriet en haar haat uitschreeuwt; er is Lenie,
een niet zo erg ongelukkig getrouwde jonge moeder die aan een hersentumor
geopereerd wordt en doodgaat; er is het weesmeisje Marylla en de alleenwonende
vrouw, die haar een nacht opneemt als ze bij haar grootouders weggelopen is. De
drama's van deze geschiedenisjes zijn klein, dagelijks voor het oog van de grotere
wereld. Ze worden verteld met ironie en medelijden, en niet zonder heimwee naar
een zachter, gevoelvoller, naïever leven. ‘In tegenstelling tot een man leent een vrouw
zich slecht voor het in haar persoon aanspreekbaar maken van algemene
menselijkheid.’ (155-156), zegt de auteur. Daarmee is een speciale moeilijkheid van
dit soort verhalen m.i. correct aangeduid: we brengen gemakkelijker belangstelling
op voor de emotionele mi-
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series van een ongetrouwde man dan voor die van een ‘oude vrijster’.
De ironie die de schriftuur van Madzy Ford kenmerkt schat haar eigen standpunt
niet hoger dan haar object en is juist daarom overtuigend. Vaak worden de kleine
gebeurtenissen vervreemd door een beschrijving in stadhuiswoorden en dito
constructies, en allerlei veralgemenende opmerkingen houden de lezer op afstand
van het vertelde. Slechts af en toe heeft men de indruk dat de auteur haar intelligentie
een ietsje te graag etaleert en van het verhaal een alibi voor een reeks bedenkingen
maakt. Op haar best is Madzy Ford in ‘Het toverstokje van de tante Jozefien' en in
'n + 1 dimensies’; de verteller staat daar buiten de evenementen en de in de ik-verhalen
wel eens hinderlijke discrepantie tussen de ‘intellectuele’ taal en het bewustzijn dat
geacht wordt daarmee samen te gaan is dan ook afwezig. Deze verhalen zijn zeker
niet vrij van stereotiepen, maar ze charmeren door hun pretentieloosheid.
J. Note

Atalanta
Op de flap van ‘Atalanta’ (Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh &
Van Ditmar's Paperbacks 115), de tweede roman van Jan Biezen, kan men lezen dat
dit boek ‘handelt over een historicus die worstelt met de waarheid van de
geschiedenis’. Van die worsteling is nochtans niet veel te merken. De historicus
Johan, het ik-personage van het verhaal, tracht zich los te maken uit het veilige maar
zielloze bourgeois-bestaan dat hem van kleins af vasthoudt. Hij wil overgaan tot een
zinvoller leven, met minder sleur en meer risico's die het boeiend maken. Daarom
aanvaardt hij een aanbod om in de Verenigde Staten een studie over Lincoln te gaan
maken; later bieden andere opdrachten hem de gelegenheid om een tijdje in
Griekenland te leven en om terug te gaan naar Amerika. Daarmee is de eerste
motieflijn van dit boek gegeven: de observatie van andere landen én van andere
leefmilieus (het leven in de wereldstad, de hippies, kunstenaarsmilieus,
armenwijken...). Deze (ontgoochelende) verkenningen doen Johan nadenken, maar
hij raakt niet verder dan een ‘vaag solidariseren’ met de onderdrukten. De tweede
lijn is hier eng mee verbonden en aan het einde wordt ze de enig belangrijke: de
verhouding van het hoofdpersonage met de Schotse Sharon, die hij eerst thuis opzoekt
en die hij naderhand terugvindt in de Verenigde Staten en in Athene. Zij is de Atalanta
van dit verhaal, zij ‘zal de roepstem naar optimale vrijheid volgen, radikaal, waarvoor
alles moet buigen of barsten.’ (35). Ze laat Johan periodiek in de steek (waarna hij
het telkens met andere vrouwen probeert, zonder daar veel genoegen aan te beleven),
ze trouwt zelfs met een Amerikaanse regisseur ter wille van een carrière als
filmactrice, maar uiteindelijk blijft ze bij hem, waar ze zichzelf kan zijn. Johan en
Sharon trouwen en trekken zich terug in de Schotse hooglanden, waar ze wachten
op de geboorte van een kind en waar de
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historicus aan een studie over Schotland begint. De ironie van de situatie wordt
ingezien: ‘Teruggegooid in het verleden is mijn zuiverende brainwashing voorbij.
Het is omgezet in een allesomvattende melancholie. Ik ben onmachtig langer afstand
te doen van een geraffineerde decadentie, die wortelt in mijn solide traditie.’ (155).
Het lijkt wel zo dat de oorzaak van deze mislukking, van de armoedigheid van dit
engagement, moet gezocht worden in het individualisme van het ik - in ‘de grote,
eenvoudige koncentratie op het onuitputtelijke diepste van jezelf.’ (156). Deze roman
heeft mij verveeld en geergerd. Niet omdat het eerder de poging tot zelfkennis en
zelftherapie van een ik dan wel een boeiend verhaaltje is. Wel door de
onvolwassenheid, pedanterie, zelfingenomenheid waarmee de observatie van het
zelf en van de buitenwereld hier wordt uitgesproken. Deze ‘morele’ bezwaren zijn
overigens slechts geldig omdat ze zich kunnen baseren op de taal zelf van het boek,
een taal die balanceert tussen onnoemelijke platitudes en onbeheerste, protserige
would-be originaliteit. Is over de grootstad New York echt niet meer te vertellen dan
dat men er zich eenzaam voelt ondanks de massabevolking? Is het nodig mee te delen
dat de branding zacht weeklaagt (119)? En wat te denken van: ‘mijn komplekse
minnaarsogen’ (51) of van: ‘Vrouwen zijn hier als beurs fruit, die praten als erotische
loslippige leeghoofden. Seksbeesten op de kale glamourvelden van een bevroren
beschaving.’ (59). Een uitlating als de volgende (over de school) is misschien wel
‘waar’, maar je kunt ze elke dag in soortgelijke bewoordingen in om 't even welk
links krantje lezen: ‘Ik haat deze instituten, waar vals braafheidskultuurserum wordt
geïnjekteerd. Konstant drillen op school, in het leger, op kantoor, wat langzaam maar
zeker de persoonlijkheid verslijt.’ (127).
Interessante literatuur verwijst misschien altijd wel op de een of andere manier
naar ongewone leefmogelijkheden, en de weigering van een maatschappij met haar
geijkte gedragspatronen biedt meer kans op een goede tekst dan de aanvaarding van
alles wat is. Maar als de negatie, zoals in ‘Atalanta’, zich slechts in pretentieuze
gemeenplaatsen manifesteert, is ze niet écht anders, is ze even banaal als dat waar
ze tegen ingaat. Zelfs waar het ik van deze roman zijn eenzame onmacht toegeeft,
komt dit nog over als een gemakkelijkheidsoplossing, als een nieuw triomfalistisch
cliché dat de werkelijke exploratie van het menselijke afsluit.
J. Note

Een radiogeschiedenis
Een van de meest opvallende leemten in de overigens met lacunes aan elkaar hangende
geschiedschrijving van het Vlaamse cultuurleven in de negentiende en twintigste
eeuw is het nagenoeg volkomen ontbreken van historische studies over pers, radio,
uitgeverijen en andere soortgelijke ‘zuilen’ van ons culturele bestel. Er is wel al een
dissertatie over de Bezige Bij, maar bij mijn weten
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geen monografie van enige omvang over Buschmann, Van In, De Nederlandsche
Boekhandel, Lannoo, De Standaard, De Sikkel - dat zijn de nog levende ‘oudjes’
van 130 tot 50 jaar -, gezwegen van de jongere broers en zusjes als Ontwikkeling,
Manteau, Desclée, Heideland of zelfs De Clauwaert. (Als ik deze boekenclub noem,
moet ik ook het eerbiedwaardige Davidsfonds noemen, maar dat heeft gelukkig een
geschiedenis in voorbereiding tegen zijn honderdste verjaardag. Hopelijk schenkt
die voldoende aandacht aan de afdeling uitgeverij!). En wanneer krijgen we een
degelijke én leesbare studie over Het Handelsblad, Het Laatste Nieuws, Gazet van
Antwerpen, Volksgazet, Vooruit, De Standaard, maar ook De Schelde, Volk en Staat
of De Dag?
Wilfried Bertels, die voor het behalen van zijn einddiploma aan het RITSC de
geschiedenis van de radio wilde schrijven, bevond, dat je de publikaties over de
Belgische omroep ‘op je tien vingers kon tellen’. Dit schrijft hij op p. 8 van zijn door
de BRT uitgegeven proefschrift Die dingen behoren allemaal tot het verleden.
Geschiedenis van de omroep in België. Het eerste deel (1972) loopt tot het begin van
de Tweede Wereldoorlog. Met de term ‘proefschrift’ kunnen verkeerde verwachtingen
worden gewekt. Dit is geen academische verhandeling, maar een documentaire, een
klankbeeld, een montage van interviewfragmenten en stukken document, verbonden
door de stem van een verteller. Het is de verdienste van Bertels dat hij nagenoeg alle
overlevenden van het eerste uur heeft opgespoord en hun getuigenis door dit geschrift
heeft vastgelegd. Dit is nog geen geschiedenis, en als zodanig is de ondertitel van
het boek geheel misleidend (tenzij je geschiedenis niet door history, maar door story
zou vertalen). Doch het zijn interessante mondelinge getuigenissen die, als ze zeer
kritisch benaderd worden, materiaal voor een historicus kunnen vormen.
Dat de commentaren van de auteur m.b.t. de geïnterviewde personen elk greintje
tact en fatsoen missen, en dat hij erin slaagt om bij het uittikken van enkele tientallen
Franstalige interviewfragmenten ettelijke honderden fouten tegen de Franse spelling
te maken (de mooiste is émisicle voor hémicycle, driemaal in acht regels op p. 86-87),
zal men als Kenmerken Van De Hedendaagse Vlaamse Jeugd op de koop toe moeten
nemen.
Ludo Simons
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Tijdschriftenrevue
De Periscoop
23ste jrg., nr. 3, januari 1973
Paul de Vree bespreekt ‘Gangreen 2’ van Geeraerts, vooral vanuit sociologisch en
psychologisch standpunt. Naar aanleiding van ‘Diogenes voor de drempel’ schrijft
Neer Vantina over ‘de persoonlijkheid bij Van Ruysbeek’; W. Pauwels heeft ‘Marnix
Gijsen echt ontmoet’ en schrijft daarover een boeiende bladzijde vol. André Demedts
confronteert de ‘Gesprekken met bekende Nederlanders’ van Bomans en ‘Een
Vlaming bekijkt Nederland’ van De Wispelaere met elkaar. Wat de plastische kunsten
betreft: A. Westerlinck schrijft over M. van Saene, terwijl elders nog werk van Guy
Baekelmans, Roland Monteyne en Jan van de Kerckhove belicht wordt.

Yang
8ste jrg., nr. 45, nov. en nr. 46, dec. 1972
Heel wat over beeldende kunst in het novembernummer, o.m. een bijdrage van R.
Jooris over Raoul de Keyzer en van Octave Scheire over assemblagekunstenaar Paul
van Hoeydonck. Hans Vlek krijgt de Yang-prijs. Enkele van zijn gedichten worden
opgenomen. Andere, meest nieuw-realistische verzen, zijn van St. van den Bremt,
R. Jooris, J. Vanriet en D. van Rijssel. ‘Spoken’ is een erg onwaarschijnlijk SF-verhaal
van Carlos de Vrieze. Rik Lanckrock huldigt Johan Daisne ter gelegenheid van zijn
60ste verjaardag. Aansluitend daarbij een opstel van Daisne over ‘Letterkunde en
magie’, fragment uit zijn gelijknamig werk van 1958, en een gedicht. Vrij interessant
is een inleidend artikel van Jules Welling over zanger-dichter Leonard Cohen. Soms
amusant, soms ergerlijk is zoals gewoonlijk de ‘Kroniek der keerzijde’ van Julien
Vangansbeke, deze keer nog gevolgd door een extra: ‘Is Hedwig Speliers een
analfabeet?’.
December brengt de jaarlijkse Yang-100-dichters-bloemlezing.

Restant
2de jrg., nr. 5-6
Bij het afsluiten van zijn 2de jrg. toont Restant zich tevreden over zichzelf maar niet
over de aandacht die het (niet) kreeg. Dit nummer wil daarin alvast verandering
brengen door een uitdagende omslagtitel: ‘Is de kunst kloterij?’, en een gelijknamig,
zeer uitvoerig manifest-essay van Luk de Vos, waarvan de schabouwelijke ondertitel
luidt: ‘of peuteren de filologen nog steeds de maden uit de navel van de albasten
maagd?’ Een manifest is het inderdaad, met alle positieve en negatieve eigenschappen
daarvan. Het is sterk geënga-
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geerd, eerlijk, idealistisch, maar ook utopisch, hoogdravend, vaak simplistisch en
onsamenhangend. Het is een stellingname over kunst, kunstenaar en maatschappij,
waarin elementen uit poëtica, sociologie, filosofie, ideologie en wat dies meer zij
nogal ordeloos maar niet onhandig op een hoopje gesmeten worden om als
illustratiemateriaal te dienen voor een erg betwistbare thesis: ‘Echte kunst,
zelfbewuste, kreatieve en vrije kunst is normloos en enkel verwezenlijkbaar in een
socialistiese wereld.’ (blz. 205). Enige zeer matige gedichten moeten wellicht
illustreren dat die ‘echte kunst’ nog veraf is. Jean-Marie Maes gaat uit van een kritiek
op Maatjes ‘Literatuurwetenschap’ om ‘enkele krities-subjektieve bedenkingen’ neer
te schrijven over ‘Literatuurwetenschap: het gouden kalf van de
literatuurbeschouwing’. Ondanks de vele inconsequenties en grappige redeneringen
kan men hier toch uit opmaken, dat hij pleit voor de evenwaardigheid van
‘krities-subjektieve literatuurbenadering’, en daarmee niet minder dan een open deur
intrapt.

Soma
4de jrg., nr. 27, nov.-dec. 1972
Na Raster gaat nu ook Soma, van dezelfde uitgeverij (Athenaeum-Polak & Van
Gennep) verdwijnen. Een laatste nummer zal nog in zijn geheel gewijd zijn aan
Witold Gombrowicz. Tegelijk met de verdwijning wordt ‘een nieuw, in de loop van
1973 door dezelfde uitgever te starten tijdschrift’ aangekondigd. De bedoeling is,
daarin meer aandacht te schenken aan kritische, polemische en essayistische bijdragen.
In dit nummer worden twee buitenlandse auteurs voorgesteld en vertaald, nl. de
in België verblijvende Pool Marian Pankowski en de Cubaan Guillermo Cabrera
Infante. Oorspronkelijk Nederlands proza, meestal romanfragmenten, is er van Willem
van Malsen, K. van der Pijl, Hidde van der Ploeg en D.A. Kooyman. Georges
Wildemeersch laat hier nog eens zijn analyse van Claus' gedicht ‘Ha! Seele!’
afdrukken, die eerder al in Betoel verscheen, en Leo Ross onderzoekt een polemiek
over Ter Braak uit de jaren '60 tussen W.F. Hermans, H. van Galen Last en H.J.A.
Hofland. Enkele goede gedichten van Bas van de Werk en Chr. J. van Geel vallen
op.

Ons Erfdeel
15de jrg., nr. 5, nov.-dec. 1972
Willy Calewaert neemt een kritisch standpunt in tegenover het huidig internationaal
cultuurbeleid van België.
A. Kamphoff schrijft over het Nederlands Dans Theater. Prof. Dr. J. Goossens
belicht ‘De Duitse germanistiek en het Nederlands’ en R. Maheu de ‘Situatie en
toekomst van het Frans in Kanada’. In een uitvoerig gedocumenteerd essay
reconstrueert Carlos Tindemans de oprichting van ‘Het Nederlandsch Toneelverbond’
(1871), dat hij ‘een mislukt experiment in Nederlandse toneelsamenwerking’ noemt.
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Naar aanleiding van Nieuwenhuys' ‘Oost-Indische Spiegel’ onderzoekt J.H.W.
Veenstra de Nederlands-Indische literatuur.
In de literaire kroniek recensies over werk van P. Conrad, C.C.S. Crone, Habakuk
II de Balker, Boon en Van Vriesland.
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Schuim
1ste jrg., nr. 1
Een nieuw blad, waarvan het secretariaat berust bij Agnes Oosterbosch,
St.-Aldegondisstraat, 3744 Spouwen. Verdere inlichtingen over redactie,
abonnementen e.d. worden in dit ‘tijdschrift voor kunst en geestesleven’ niet vermeld.
In de inleiding vallen wel enkele merkwaardige dingen op. Origineel is in de eerste
plaats dat iedere inzender zelf moet zorgen voor de vermenigvuldiging in 100
exemplaren, van zijn bijdrage. Het resultaat is een boeiend overzicht van diverse
lettertypes en druktechnieken. Verder wordt de selectie door geen enkele theorie
bepaald. Wel worden de oprichters geleid door de kloosterlijke principes ‘armoede,
zuiverheid en gehoorzaamheid’. Overigens wordt hier, en in een daarbij aansluitend
brief-manifest van L. Bastiaens nogal met Grote Woorden gesmeten: het is allemaal
GELOOF, LIEFDE, SCHOONHEID en LEVEN wat de klok slaat.
Overeenkomstig de opzet van het tijdschrift zijn de bijdragen zeer verscheiden.
Er wordt nogal wat aandacht besteed aan beeldende kunst. Maar wat het meest opvalt
is de zalvende en prekende toon van een steeds terugkerende L. Bastiaens, die een
redacteur schijnt te zijn. Afwachten maar.

De Vlaamse Gids
57ste jrg., nr. 1, jan. 1973
Vanaf deze jaargang wordt De Vlaamse Gids ook het tijdschrift van het Willemsfonds.
Daarmee wordt aangeknoopt bij het ontstaan van het blad, zoals H. van Werveke in
zijn Ten Geleide aantoont. Dit eerste nummer (nieuw, klein formaat) is een hulde
aan Ivo Michiels bij zijn 50ste verjaardag. Ongewoon maar niet oninteressant is de
formule van de eerste bijdrage: een gesprek tussen Bernard Kemp en Paul de
Wispelaere over ‘Orchis Militaris’. Wim Meewis stelt enkele ‘Theses en hypotheses
omtrent Michiels' werk’ op en Georges Adé schrijft ‘Over Exit, langs een grote
omweg’. Die omweg is een situering van het werk tegenover dat van auteurs als
Raes, Geeraerts, De Wispelaere, Robberechts. Mark Insingel vergelijkt het taalgebruik
van Michiels met het materiaalgebruik van een schilder als Lucio Fontana. L. Geerts
onderzoekt kritisch de Duitse vertaling door Hermanowski van ‘Het boek Alpha’.
Jean-Marie Maes ten slotte bespreekt ‘De ogenbank’.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
25ste jrg., nrs. 8-9-10, okt., nov. en dec. 1972
In het oktobernummer een ‘spel voor stemmen’ van Ivo Michiels, niet zo boeiend
proza van Willy Lauwens en gedichten van Marcel Coole, Patricia Lasoen, Bert
Leyns en Pieter Aerts, Yvette van Schooien en Ted van Turnhout. Willy Roggeman
schrijft een uitvoerig essay over het paraproza van G. Gils onder de titel ‘Hulpeloze
acrobatiekjes van het problematische Ik’. Georges Wildemeersch schrijft na B.
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Kooijman en Cornets de Groot over ‘April in Paris’ van H. Claus. Hij argumenteert
zijn analyse vanuit de context van de bundel en signaleert gelijkenissen met
voornamelijk T.S. Eliot.
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In nr. 9 een fragment van Johnnie Verstraete: ‘Bessac en de neergang van idealen’.
Paul de Wispelaere noemt L.P. Boon een ‘tedere anarchist’ in een bespreking van
‘Vergeten straat’ (1944), die belangrijk is voor een begrip van Boons engagement
in maatschappij en literatuur. A. Bolckmans geeft een analytisch overzicht van August
Vermeylens geschriften over wereldliteratuur en Raymond Vervliet belicht aan de
hand van brieven uit Berlijn en Wenen een keerpunt in het leven van de jonge
Vermeylen.
Het decembernummer ten slotte brengt hoofdzakelijk creatief werk: proza van
Fernand Auwera, Laurent Veydt en Jo Verbrugghen, poëzie van Jacques Idserda,
Marcel Coole en Fred de Swert. Jaak Fontier confronteert opvattingen over het
kunstwerk als object en als concept met elkaar. In ‘Reflex’ o.m. een polemiekje
tussen Jean-Marie Maes en G. Adé over het boek van laatstgenoemde: ‘Linguïstiek
en literatuurstudie’.

Varia
- Kreatief (6de jrg., winter 1972, spec. nr.) is ‘een “roman” omtrent motivatie en
werkelijkheid’ van beeldend kunstenaar Jef Geys. Samenstelling Roland Patteeuw.
Een boeiende en originele documentatie.
- In Nieuwe Stemmen (29ste jrg., nr. 1 en 2) vervolgt en besluit R. Foulon zijn essay
over Paul Verlaine. Verder in deze afleveringen enkel niet al te boeiende gedichten
en recensies.
- In Septentrion (1ste jrg., nr. 3, dec. 1972) worden de kunstschilder Luc Peire, de
cineast J. van der Keuken en de auteur L.P. Boon aan het franstalige lezerspubliek
voorgesteld.
- In Spektator (2de jrg., nr. 4, dec. 1972) bespreekt L. Peeters kritisch recente literatuur
over het Reinaert-probleem, o.m. de ophefmakende vondsten van H. Lampo.
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 118de jaargang
nummer 4 mei 1973
Erik Van Ruysbeek / Gedichten
1
Mijn lente geeft aan deze herfst de hand
in 't avondwoud dat zacht ter diepte daalt
zo roerloos als de stammen is mijn adem
doorzichtig als de kruinen is mijn vlees
er gaat een vrede door de hoogten en de laagten
die ook mijn lichaam vult en opneemt
en in zichzelve zinkt en zich bezint.
Nu is het goed een stukje woud te worden
een stukje groen dat neigt naar geel en bruin
en dat de murmelingen van de stilte
slechts in zichzelve hoort
en in de neergang
der voldane sappen.
Nu is het goed geen ogen meer te hebben
en stil te zinken in de ebbe van de aarde.
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2
Laat ook de nacht weer schemeren door mijn licht
laat mij de trage vreugd
op drift te drijven in het groeiend duister
laat mij de lome gang der schemeringen
tot aan het vage einde van hun droefheid gaan
en laat mij met de bomen duister worden
en met de wijkende rivieren mij van mezelf
verwijderen
alleen nog leven buiten mij
in de verpulverende schemeringen der onduidelijke verten
laat mij de ogen sluiten smelten en vergaan
en opgaan in de orgelende stilten der
alom-aanwezigheid
een laatste trillen van de weedom
en dan het onuitsprekelijk zwarte licht
voorbij de zonnen en de nachten
dezer aarde.
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3
De aarde loopt van hemel vol
de zon wordt dauw over ontwakende zinnen
en beide vallen samen in
het schouwen van het hart
teruggetreden in
de trechter der
oorspronkelijke trilling
teruggeweken in
de welling der
onstoffelijke wel
straalt met ons de wereld inwaarts
tot onze gezamenlijke
bron
als dan van 't woud de kruinen langzaam wuiven
is dit in ons
in het wellen van een spiegelbeeld
de beweging der eenheid.
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4
In de strelende schemering der aarde
is je gelaat de glans van mijn verlangen
mijn verlangen de glans van je gelaat
volmaakte glans
gestreelde glans
gepuurde lijnen van wegpurende
schaduwen der ziel
plots ben je die ik ben
een spiegel van mijn waarheid
van ons vlekkeloos geheim
plots gaan je trekken groot van mijn oneindigheid
en blijven toch het teder schrijn
dat zelfs mijn adem niet durft raken
verengt de wereld zich tot je gelaat
zo wonderbaar nabij en zo ontzaglijk ver
waaruit ikzelf en al wat is verinnigd stralen
zegen de schemering en zegen de landschappen der ziel
en zegen dit gelaat
getekend in de avondgloeden die uit de aarde
stijgen.
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5
Ik hoor in mij de wereld inwaarts bronnen
die ver uit mij buiten zijn bronnen stijgt
ik weet in mij de schachten van de oorsprong
door het ruimteloze trouw in mij gelegd
mijn grenzen ken ik niet mijn kern is grenzeloos
en toch werd deze kern gespijkerd in de ruimte
het leven is mijn rijk dat dijt voorbij de dood
en door geboorte even in dit landschap daalde
een pluis ben ik een hartslag en een kinkhoorn
in het grote trillingsveld een trilling
een weten der oneindigheid
binnen de eindige schijnsels niet te weten
een vorm die van het vormeloze leeft
en in het gouden stuifmeel van de zon
de eerste trap zijner verblinding vindt.
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6
Laat ik me zinken tussen de asters van mijn vlees
tot de onstoffelijke pulp waaruit het bront
ben ik mezelf dan nog, ben ik de wereld
of ben ik beide?
Trillend en doortrild
een veld van trillingen in een veld van trillingen.
Iets is en waart rond myriaden kernen
los van de wateren van bewustzijn
waarin een wereld
steeds opnieuw
zijn wordingen ervaart.
Iets laat het zijn aan zich voltrekken
en dunt en duizelt en vervluchtigt
ontwakend wonderbaar
en opgaand
in de weke velden van een vlees
dat ook de wereld is.
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Fernand Auwera / Beter 10 vogels in de lucht dan 1 in de hand
Een zeer geëngageerd verhaal
Andries Glass was 45 jaar en kon terugkijken op een leven van deugdzaamheid en
ergernis.
Met de deugdzaamheid had hij meer te stellen gehad dan met de ergernis, maar
dit hoort uiteindelijk zo, want als de deugd moeiteloos bereikt wordt is ze zonder
verdienste. Als Andries Glass zich, wat regelmatig gebeurde, de vraag stelde wat de
toekomst hem brengen zou, dan besefte hij dat ze, in grote lijnen, eveneens zou
beheerst worden door deugdzaamheid en ergernis. En dit stemde hem, in moeilijker
ogenblikken, toch wel eens bitter. Hij was nog gezond van lijf en geest en besefte
bovendien dat onafwendbaar de tijd naderde waarop aan de deugdzaamheid nog
slechts in droom zou te ontsnappen zijn, en dat een diepe treurigheid hiermee gepaard
zou gaan. Tijdens de afgelopen winter had hij zelfs bij twee of drie gelegenheden
door de rosse buurt van zijn geboortestad gedwaald, evenwel zonder ergens binnen
te vluchten, omdat hij zich steeds, als een bijzonder geslaagde juffrouw hem in
verleiding bracht, een artikel van de World Health Organisation herinnerde, waarin
alarm werd geslagen over de ontstellende toename van de geslachtsziekten, overal
ter wereld. En dus waarschijnlijk ook in zijn geboortestad.
De tweede constante in zijn leven die veel energie verbruikte, was de ergernis.
Van toen hij nog een kleine jongen was, had hij zich mateloos geërgerd aan alles wat
hem onrechtvaardig leek, had hij egoïsme gehaat, en zich solidair gevoeld met alles
wat en iedereen die weerloos was. Andries Glass had ingezien dat de ware deugdzame
niet onverschillig kan of mag blijven voor de ellende van de anderen. Omstreeks
nieuwjaar betaalde hij een bedrag ongeveer ter grootte van een maandwedde aan
lidmaatschapskaarten van allerlei verenigingen die eveneens een menslievend doel
voor ogen hadden. Hij was secretaris van 2 van dergelijke verenigingen en
penningmeester van een derde en redactielid van een vrij strijdbaar blad, dat als het
meezat, driemaal per jaar verscheen. Maar hij moest bekennen dat het, ondanks al
zijn bemoeiingen, in de wereld van kwaad naar erger ging,
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dat zijn ergernis nutteloos was, en de ontgoocheling en ontmoediging die hem soms
bevingen tastten uiteindelijk ook zijn wil tot deugdzaamheid aan.
De komende jaren kondigden zich derhalve zwaar en moeilijk aan en hij bereidde
zich mentaal voor op harde strijd. Ontspanning zocht en vond hij slechts in het, tijdens
het week-end, bereiden van lekkere, meestendeels zeer exotische schotels, want
koken was zijn hobby.
Zo verliepen jaren, vol van ellende voor de wereld, vol van stil verdriet (maar ook
vol van trots) voor Andries Glass. Elke morgen zat zijn kam vol haar, en soms viel
het hem zelfs moeilijk om de veters van zijn schoenen te strikken. Maar elke morgen
ook stond de krant vol reden tot ergernis, en elke dag werd doorgebracht in
deugdzaamheid, en 's avonds lag hij soms nog lang van in bed naar de duisternis
achter het raam te staren, gedachteloos, omdat er na al die jaren nog zo weinig was
wat het overdenken waard leek. In het echtelijk bed althans.
En toen, eigenlijk nogal verrassend, stond er op een morgen in de krant dat minister
Tindemans een moedig en noodzakelijk besluit had genomen en de vogelvangst in
België had afgeschaft. Natuurlijk barstten onmiddellijk daarna de protesten van de
vogelvangers in volle hevigheid los. Er stonden vele ingezonden stukken in de kranten.
‘We voelen ons bedrogen’, zegden de vogelvangers, en planden een nationale
protestbetoging.
Andries Glass volgde de ontwikkeling van de zaak met gemengde gevoelens.
Enerzijds was hij, zoals elk beschaafd wezen, blij met het verbod, anderzijds betreurde
hij alle drukte omtrent vogels, terwijl zowat overal ter wereld zonder noemenswaardig
protest mensen gestrikt, gevangen en gedood werden.
Toch besloot hij, op de dag van de nationale protestbetoging, niet thuis te blijven,
maar de optocht te gaan bekijken om zich een duidelijker en rechtvaardiger beeld te
kunnen vormen van de mentaliteit en de argumenten van deze verontwaardigde
mensen. Even had hij er nog aan gedacht een bordje te vervaardigen met een
anti-vogelvangstleuze (Beter 10 Vogels in de Lucht dan 1 in de Hand), maar daar
had hij van afgezien omdat het hem principieel verkeerd leek er al te veel drukte
over te maken.
Op de dag van de betoging, die een groot succes bleek, stond Andries Glass dus,
als een volkomen neutraal toeschouwer, op het trottoir en keek naar de vele duizenden
in rijen opstappende en aan hun verontwaardiging luidruchtig lucht gevende mensen.
Naast hem kwam een meisje staan dat helemaal niet angstig reageerde toen enkele
woedende manifestanten een poging deden haar het bord dat ze uitdagend omhoog
hield, uit de handen te slaan. Op het bord stond: ‘Beter 10 Vogels in de Lucht dan 1
in de Hand’.
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Andries Glass voelde zich vreemd ontroerd en bekeek het meisje wat nauwkeuriger.
Ze had mooie, blonde haren, die soms glansden als koperdraad, en een fraai
figuurtje, met aantrekkelijke welvingen onder een grasgroen poloshirt en rode jeans.
Een afschuwelijke kleurencombinatie, dacht hij, maar het staat haar voortreffelijk.
Toen ze even naar hem glimlachte, maakte Andries Glass hiervan gebruik om haar
mede te delen dat hij er eveneens aan gedacht had een bordje mee te brengen, met
precies dezelfde tekst.
‘Dan had u dat moeten doen ook’, zei ze strijdvaardig.
Hij zei haar om welke reden hij er van afgezien had.
‘Dat is geen argument’, zei ze, ‘dat is alleen een excuus om steeds weer het echte
handelen uit te stellen. Als je zo consequent doorredeneert, heb je enkel reden tot
protesteren als er een regen waterstofbommen onderweg is. En dan heeft het ook
geen zin meer.’
Andries Glass moest haar gelijk geven, maar omdat hij het wel prettig vond met
een zo leuk meisje te praten wierp hij een ander, vrij spitsvondig, argument op.
‘Overigens’, zei hij, ‘vind ik, ook al ben ik het er mee eens, de maatregel die
vogelvangst verbiedt onvoldoende en bovendien zeer egoïstisch van strekking.’
Het meisje liet haar bord zakken en keek hem verbaasd aan.
‘Waarom’, vervolgde Andries Glass, ‘protesteert men wel tegen het vangen en
doden van vogels, maar niet tegen het vangen en doden van vissen? Is een vishaak
misschien humaner dan een vangnet? Neen, juffrouw, integendeel. De haak verwondt
de bek van de vis, de vis wordt langdurig en steeds pijnlijker gekwetst terwijl hij
vecht voor zijn leven. En wat doet de visser als hij de buit heeft opgehaald? Als de
vis te klein is, werpt hij het zwaar gekwetste en gemartelde dier terug in het water,
en als de buit voldoende omvang heeft laat men hem langzaam sterven. Niemand
protesteert. Waarom niet? Omdat vis eten gezond is. En omdat vissen niet zingen,
wat vogeltjes wel doen, en wat ons zeer pleziert.’
Het meisje bleef hem ditmaal het antwoord schuldig, en ook daarom zag ze er zo
schattig uit dat Andries haar zonder aarzelen uitnodigde samen met hem, na afloop
van de nationale protestbetoging uiteraard, iets te gaan drinken. Ze zei dat ze dat
graag wou doen, om verder te praten over het door hem opgeworpen probleem. Hij
dronk bier, want het was vrij warm, en zij ook. Het werd een heel aangenaam gesprek,
tijdens hetwelk ze samen de mogelijkheden bespraken om een stop-de-visvangst-actie
op touw te zetten.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

250
De volgende dagen dacht hij echter meer aan haar dan aan vissen en hun droevig lot.
Haar naam was Eveline Amila. Ze hadden een tweede afspraak en ze deelde hem
mee reeds verschillende vrienden voor haar idee te hebben kunnen winnen. Een
stencilactie zou de hele campagne inleiden. Zij had de ganse week op de tekst gewerkt
en was er erg mee opgezet. Ook hij vond hem uitstekend en dus stelde hij haar voor
ergens iets te gaan eten. Tijdens het eten spraken ze uiteraard over eten, en meer
bepaald over de diverse manieren waarop een steak kan bereid worden. Hij vertelde
haast poëtisch over de geneugten van de smaak, het miskende zintuig, zoals hij het
noemde, en pakte met talrijke historische anekdotes en recepten uit. Zij luisterde
geboeid. Hij vertelde haar ook, naar waarheid, dat hij verzot was op paardevlees.
Eveline was ontzet, haast woedend, en wees hem op het barbaarse van het slachten
en opeten van paarden. Hij voelde zich als een betrapte schooljongen.
Drie dagen later had zijn vrouw nieren klaar gemaakt. Hij was slechts matig gesteld
op de smaak van dit orgaan, en helemaal niet op de geur en omdat zij dat wist, na
haast 20 jaar van rustig huwelijksleven, had zij soms de lieve attentie voor hem een
andere vleesschotel klaar te maken. Ditmaal had ze in de paardenslagerij een malse
steak besteld. Toen hij, zijn vrouw evenwel dankbaar en vriendelijk toelachend,
opeens ontdekte dat hij de smaak voor dit vlees totaal verloren had en er, om geen
huiselijke rel te ontketenen, een strijd met lange tanden tegen begon, besefte hij
helder op Eveline verliefd te zijn.
Bij hun volgende ontmoeting bekende hij haar zijn liefde. Het bleek toen dat zij
ze beantwoordde.
Van toen af zagen ze elkaar zeer geregeld, hadden elkaar zeer dikwijls lief, aten
vegetarisch en consumeerden evenmin vis. Ook werkten zij hard aan de
stop-de-visvangst-actie.
Helaas, deze actie mislukte volkomen. Op de persconferentie die haar moest
inleiden verschenen twee reporters van onaanzienlijke bladen. Zij verzandde in totale
onverschilligheid. Andries Glass voelde zich belachelijk gemaakt. Alles wat hij ooit
gedaan had leek hem daardoor opeens futiel. Zijn eerste ontmoeting met Eveline, na
de mislukte start, verliep in onbehagen. Niet lang daarna stortte zij zich op een nieuwe
campagne, die erop gericht was de gastarbeiders op een betere manier op te vangen.
Het was een doel dat hij volledig kon onderschrijven en hij stortte dan ook een
financiële bijdrage, maar kon de energie niet meer opbrengen om er zich
daadwerkelijk voor in te zetten. Verrast stelde hij vast dat de verontwaardigde signalen
die door zijn hersenen werden uitgezonden, door zijn hart niet meer werden
opgevangen. Hij had zijn vermogen tot ergernis verloren, een kostbaar bezit.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

251
Hij realiseerde zich opeens dat hij zijn deugdzaamheid eveneens verspeeld had en
dat in feite de twee pijlers waarop zijn leven gebouwd was, weggeslagen waren. Hij
las de krant in opperste verveling. Hij beminde zijn vrouw met een kwaad geweten.
Het vleesloze dieet maakte hem slap en zeer onverschillig. Het gebrek aan vis, zo
vreesde hij, zou eveneens zijn gezondheid aantasten. Bovendien groeide zijn
overtuiging dat Eveline de visactie eigenlijk totaal verkeerd had aangepakt. Hij
begreep dat hij iets moest doen om zichzelf te redden en dat, na een leven dat
hoofdzakelijk verlopen was in passiviteit en in platonisch verzet, enkel een fulgurante,
alles overweldigende, roekeloze actie daartoe in staat zou zijn.
Hij overdacht alle mogelijkheden lang en grondig, maar eenmaal zijn besluit
genomen voerde hij het punctueel uit.
De volgende afspraak met Eveline Amila maakte hij, niettegenstaande het vrij
gure winterweer, in zijn buitenhuisje. Ze bedreven de liefde in winterjassen en sjaals,
en vervolgens doodde hij haar wenend. Na haar ontkleed te hebben sneed hij haar
met behulp van het slagersmes dat hij uit de huiselijke keuken had meegebracht en
met de zaag die hij in het rommelhok van het buitenhuisje bewaarde, vakkundig in
kleine stukjes. De onbruikbare delen begroef hij in de in het najaar gemaakte kuil
waarin hij dode bladeren en takken verzamelde, overgoot het dan allemaal kwistig
met benzine en stak het in brand. De rest verdeelde hij over een groot aantal
plastic-boterhamzakjes die hij wegborg in het diepvries-apparaat. Hij vertelde zijn
vrouw dat het kangoeroevlees was, een delicatesse die hij had kunnen kopen van een
bevriend importeur. Wel voegde hij er uitdrukkelijk aan toe dat enkel hij dit vlees
zou toebereiden. Tot in het voorjaar aten zij ervan. Hij maakte het gewoonlijk klaar
onder toevoeging van 1/2 kopje olijfolie, 1 eetlepel fijngehakte knoflook, 1 liter
droge witte Spaanse wijn en enkele losgeklopte eieren. Elk bord versierde hij met
ontpitte olijven.
Aldus toebereid was het vlees niet alleen uitstekend van smaak, maar het bleek
bovendien zeer voedzaam. Zijn oude krachten keerden langzaam terug en toen hij
op een morgen haast wit van ergernis werd toen hij in de krant las welke onzinnige
bedragen er verspild werden aan de voorbereiding van het nationale voetbalelftal,
terwijl er nog zoveel dringender ellende te verhelpen was, begreep hij dat hij weer
de oude was, en voelde zich voor het eerst sinds maanden gelukkig.
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Hubert de Vogelaere / Zondagmiddag
zondagmiddag in de bocht waar de straat achter de huizen
gaat, zie je soms onaangekondigd en soms merk je het
ook niet, gesticulerend, naar adem happend of is het woordgebruik,
het naderen van tante lies en nichtje en tante muis.
zij komen af op het geruis van water in de ketel
of dat van weersomstandigheden en zaterdagavonds
alkoholverbruik afhankelijk van vader middagduttend in zijn zetel,
met in hun krokodillen tasje elk een dosis wel en wee
voor bij de koekjes en de thee. als sierlijk vastgehouden
kopjes, een luchtig pluimpje badminton heen en weer
over het net gekaatst, de conversatie, maar met de spelregels van ouwe
ratten die met schijnwerpers jongleren, op wie wel gauw
zal gaan gericht en waar familie wordt verwacht volgens
jongste berichten.
want gods hand geeft en neemt, zoals zij nieuws doorgeven
en vernemen, als wat verlate borden. ‘zij gaan maar weer.’ wegebbend
kijk je ze na tot in de bocht. ‘de avond valt allicht.’
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Joos Florquin / Gesprek met Simon Carmiggelt (2)
Een andere plaats waar u graag komt is de Albert Cuyp. Wat is Albert Cuyp?
Dat is hier vlakbij. Dat is een hele drukke straat, waar dagelijks de markt is en daar
kun je alles kopen: kleren, groenten, fruit, noem maar op. Het is een heel leuke markt
en die heeft ook nog een kern van oude joodse marktkooplieden. Er was er eentje,
de man is pas gestorven, en daar heb ik een verhaal over geschreven. Dat was een
man die beroemd was om zijn bons mots. Hij stond met fruit en op een keer zei daar
een juffrouw, die fruit had gekocht: ‘Koopman, hebt u een plastic zak?’ En dan zei
hij: ‘Ik heb al een vals gebit, is dat nog niet erg genoeg?’ Dit soort geestigheden gaf
die man zo allemaal over zijn appelen en peren weg. Nou had die man één ideaal en
dat was een hoekplaats te krijgen op de markt. Een hoekplaats is namelijk voor een
marktkoopman erg belangrijk. Als je op een hoek staat dan krijg je de stroom van
twee kanten en dan verkoop je meer. Maar ja, die hoekplaatsen zijn zeer zeldzaam,
dat heeft hij dan ook nooit gekregen. Maar wat heeft hij nu gedaan? Het is een heel
merkwaardige vorm van humor en een beetje morbide humor. Hij was in zo'n
begrafenisfonds, waarvoor hij elke week moest betalen, en met die man van dat
begrafenisfonds had hij afgesproken dat als hij doodging, hij eindelijk op het kerkhof
een hoekplaats wou. Toen ging hij dood en toen hij begraven zou worden, bleek dat
er geen hoekplaats vrij was op dat moment. Zijn vrienden hebben dan nagegaan of
er toch nog niet de mogelijkheid was en toen bleek dat op één hoek een steen lag ter
nagedachtenis van iemand, die in een concentratiekamp was omgekomen: er lag dus
niets onder. Men heeft dat met de betrokkenen besproken en toen heeft men die steen
ergens anders gelegd en de oude man eindelijk op zijn hoekplaats. Na zijn dood had
hij het bereikt.
Het is een leuk verhaal maar toch ergens ontroerend.
Ja, het heeft zo toch wel iets, hè!
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Nog een andere pleisterplaats van u is Artis, de Amsterdamse dierentuin.
Ja, daar kom ik erg veel. Artis is een unieke plaats: het heeft een hele leuke sfeer met
al die hokken die allemaal een beetje ouderwets zijn. Het heeft echt een enorme
charme en bovendien zijn daar in de weekends bij een beetje mooi weer allemaal
jonge mensen met hun kleine kinderen. Het heeft dus een functie in het Amsterdamse
leven, maar eigenlijk is het functioneel voor heel Nederland, want er is een bepaalde
periode dat er allemaal bussen uit het hele land komen: dat zijn de schoolreisjes, en
die gaan altijd naar Artis. En daar is Artis helemaal op ingericht. Je hebt zo'n Artiscafé
aan het begin en daar is een enorm terrein voor, met allemaal hele lange houten tafels
en houten banken erom. Dat is voor al die schoolkinderen. En daar staan dan hele
grote borden op en op die borden staat ‘Niet op de tafels lopen, s.v.p. - Dank u’. Dat
typeert eigenlijk de sfeer van het jolige en zeer talrijke publiek dat daar aan een
flessie komt drinken.
Dat lijkt wel! Een laatste toevluchtsoord is nog het Rijksmuseum.
Ja, het Rijksmuseum, daar kom ik wel veel maar niet meer zoveel als vroeger, want
ze hebben het restaurant beneden verbouwd. Dat was vroeger eigenlijk een groot
café waarin een leestafel stond en daar kon je fijn aan zitten werken. Je was dan
omringd door louter buitenlanders, dat was net of je elders was, helemaal niet meer
in Amsterdam. Het was erg leuk. Maar het is nu veranderd, het is nu een soort
self-service geworden. Echt werken kan ik daar niet meer, maar ik kom er nog wel
veel.
Is het u al te modern geworden met die self-service?
Nou nee, maar je kunt er gewoon niet meer zitten werken. Je moet je blaadje halen
en dat moet je dan ergens aan een klein tafeltje opeten en dan weer weg wezen. Je
kunt er niet meer gewoon rustig gaan zitten schrijven.
Dat was dan voor Amsterdam, de stad die zoveel présence heeft in uw werk. Uw
vader kwam eigenlijk uit Brummen in Gelderland. Was hij een boer?
Nee. Hij heeft wel op het land gewerkt, geloof ik, maar zijn vader was een
timmermansbaas. Maar mijn vader had een oom in Den Haag, die in de binnenstad
een slagerij dreef. Dat was een heel wantrouwige man, die
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ontzettend bevreesd was dat het personeel hem bestelen zou. Die is toen op een keer
naar mijn grootmoeder gereisd en heeft gezegd: ‘Die twee zoons van jou - dat was
dus mijn vader en een iets jongere broer - kunnen die niet naar Den Haag komen om
in mijn winkel te staan, dan ben ik er tenminste zeker van dat ze me niet begappen,
want het zijn nette jongens.’ Zo zijn mijn vader en mijn oom Jan naar Den Haag
gekomen: mijn vader is daar later getrouwd en heeft een functie gehad als
vertegenwoordiger van een conservenfabriek.
Ik dacht dat hij een hoedenmagazijn had?
Nee, mijn vader was vertegenwoordiger voor een conservenfabriek, maar mijn
moeder, die dus twee kinderen had, had een ondoofbare energie en die wou ook iets
doen. Ze heette Jeanne Bik en was in Gouda, dus in Zuid-Holland, geboren. Die is
toen op haar eentje een hoeden- en pettenwinkel begonnen in het Westeinde in Den
Haag. Het Westeinde, dat is een straat: als je die uitloopt dan kom je, vroeger was
het met de stoomtram, nu is het met de bus, aan het Westland. Dat is de streek van
de kassen, de tuinders wonen daar allemaal. Een groot deel van de klandizie in de
pettenwinkel waren ook die tuinders. Ik zie dat nog altijd voor me: dan kwam zo'n
man binnen met zijn klak op en die moest een hoed hebben. Mijn moeder nam hem
de maat en legde een aantal hoeden op de toonbank. Die man nam een hoed, zette
die op zijn hoofd en dan keek hij niet in de spiegel maar dan keek hij naar zijn vrouw.
Als die vrouw dan nee knikte, dan nam hij de volgende, totdat ze ja zei. Dan werd
die ingepakt en gingen ze weg. Dat waren geen ijdele mensen hoor!
U verblijft nog geregeld in Gelderland, elke maand wel acht à tien dagen. U hebt er
ook stukjes over geschreven in ‘Een toontje lager’ en ook in ‘We leven nog’. Wat
trekt u in die provincie zo aan?
Ik ga naar een dorp toe waar vlak in de buurt een enorm natuurreservaat is en daar
loop ik dan in de bossen. Dat is erg ontspannend, vooral als je, zoals ik, in Amsterdam
centrum woont: het is hier toch wel een enorme herrie, een enorme stank, dus ga je
af en toe een beetje stilte en zuivere longen tanken. Bovendien is het zo dat er voor
mij als schrijver ook een heleboel in zit. Dat is daar een ander soort mensen, erg
aardige soort vind ik trouwens, in Gelderland. Vroeger was er in dat dorp een
dorpskroeg. Die is helaas gesloten en afgebroken. Het is nu een dorp zonder hart:
zondags na de kerk zijn de oude mannen daar nu op de dool, ze weten niet
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meer waar naartoe. Dat was een oud herenhuis, beneden was die kroeg en daarboven
waren een paar hele grote kamers, waarin per kamer vier, vijf bedden stonden. Het
was eigenlijk geen hotel, het was meer een verblijfplaats voor routiers en vooral voor
jongens die vrachten stenen vervoerden naar Duitsland. U hebt daar een aantal
baksteenfabrieken en die Brabantse jongens die laadden dan zo'n enorme vrachtauto,
met een oplegger, vol bakstenen, er zitten er zesduizend in. Ze parkeerden die dan
voor dat café, sliepen 's nachts in de kamers daarboven en heel vroeg in de morgen
reden ze dan met die wagens Duitsland in, naar het bouwwerk waar ze die boel
moesten afleveren. Dat deden ze zo vroeg, want als ze er waren vóórdat de arbeiders
op het karwei waren, dan mochten zij zelf uitladen en dan verdienden ze er nog wat
aan. Wel een heel hard leven dat die jongens hadden. Wij hebben daar eens een
aardige jongen leren kennen, die een meisje had in Brabant: die is hij komen laten
zien op een vrije zondag en toen is hij daarna met haar getrouwd. Het was een heel
lief meisje. Dat trouwen was op een zaterdag, dan kon hij vrij nemen en dan was hij
nog zondag vrij. Dan moest hij weer aan het werk natuurlijk. Die maandag daarna
liep ik in dat dorp met mijn vrouw aan de hand, - die jongen, moet u weten, had de
gewoonte als hij langs kwam met die enorme vrachtauto en hij zag ons, dan toeterde
hij even en dan wuifden we naar hem. En dat deed hij weer en we keken dus om en
in de cabine van die met zesduizend bakstenen geladen auto was niet alleen hij maar
was ook zijn vrouw, zijn pas verworven vrouw. Dat was eigenlijk de huwelijksreis:
samen met zesduizend bakstenen op huwelijksreis! Dat is een beetje komisch, maar
dat is ook poëtisch.
Ik vraag me af of u wel ooit ergens geweest bent waar u niet iets speciaals hebt
beleefd? Er waren twee kinderen bij u thuis?
Ja.
U had ook nog een broer?
Een oudere broer, ja.
Die ook Simon heette.
Nou, hij heette Jan Simon, naar de beide grootvaders, en ik heette Simon Jan, ook
naar de beide grootvaders.
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Bracht dat geen vergissingen mee?
Nee, hij werd Jan genoemd en ik Simon. Ik heb mijn grootvaders nooit gekend. Die
waren al gestorven voordat ik geboren werd. Simon was de vader van mijn moeder
en alles wat ik over die man gehoord heb, is dat hij zijn leven lang heeft gezwoegd
en gewerkt. Het is gewoon niet meer voor te stellen in deze tijd, wat deze man allemaal
voor dat gezin moest opbrengen. Als mijn moeder over haar vader sprak, dan had ze
het altijd over... ja, die dronk, die gebruikte alcohol. Als ik hoorde wat die man zijn
werkschema was en hoe lang die werkte in dat winkeltje dat altijd tot 11 uur 's avonds
open was, dan dacht ik: wanneer zou hij dat dan in vredesnaam gedaan hebben? Dan
bleek dat hij op zaterdag wel eens aan het eind van de middag naar dat buurtcafé
ging en als hij dan terugkwam scheen hij een beetje lastig gedronken te hebben,
tenminste mijn moeder die vertelde dat dan altijd. Op een keer nu kwam mijn moeder,
die in Den Haag woonde, onaangekondigd naar Amsterdam toe om bij ons te logeren.
Ik was die dag in een kroeg en had daar een man ontmoet die iets te vieren had en
we hadden nogal vaak het glas geheven. Ik kwam aan het eind van de middag thuis
en het was wel duidelijk aan me te zien dat ik niet in de kerk was geweest. Mijn
moeder die zag dat dus ook en die was daar bedroefd over. De volgende dag bracht
ik mijn moeder naar de trein en ze was nog altijd heel stil. Toen ze in de tram stapte
zei ze tegen me: ‘Ik had jou nooit Simon moeten noemen!’ Dat was die vader, die
daar ineens weer kwam.
Uw moeder had anders wel zin voor humor, hebt u eens verteld aan Gomperts in
een televisieuitzending.
Ja, dat had ze ongetwijfeld. Ze was heel blij, laten we zeggen, ze was vrolijk. Ze had
geen enkele melancholie. Dat je bedroefd kon zijn zonder een tastbare aanleiding,
dat begreep ze niet. Je moest of kiespijn hebben of tegenslag in zaken, dat was een
reden om bedroefd te zijn, maar andere redenen bestonden er niet. Ze was heel vitaal,
erg vrolijk, ze kon ontzettend goed met kleine kinderen omgaan. Onze kinderen
waren ook dol op haar, ze kon prachtig verhaaltjes vertellen aan kinderen. Ze had
erg veel humor en ik heb dat inderdaad eens verteld in een uitzending van Gomperts
jaren geleden. Ik herinner me dat ik toen een briefkaart kreeg van een oude mevrouw
uit Leiden, meen ik, die alleen maar schreef: ‘Mijnheer, als uw moeder zo geestig is
waarom laat u haar die stukjes dan niet schrijven?’ Mooi hè!
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Toen mijn moeder gestorven was, heb ik mijn in dat jaar uitkomende bundel genoemd
Mijn moeder had gelijk. Het is eigenlijk ontleend aan de eerste zin van een refrein
van een Nederlands cabaretliedje, een oud liedje van vroeger. Dat boek gaat niet
helemaal over haar, maar er staan vrij veel stukken over haar in en ik heb die titel
gekozen omdat ik, vooral toen ze ouder werd, haar enorm ben gaan bewonderen om
de realiteitszin waarmee ze leefde en haar ouderdom aanvaardde. Ze had toen allemaal
van die kwalen, zoals oude mensen hebben, maar daar liet ze haar humeur niet door
bederven. Ze was in de tachtig en als ze zich goed voelde een dag, dan ging zij
bijvoorbeeld naar Scheveningen en dan zei ze tegen me: ‘Nou ik ben naar
Scheveningen geweest vandaag. Ik voelde mij zestig!’ Hoe betrekkelijk leeftijden
zijn als je dat als een soort jeugd gaat uitroepen: zestig! Zij woonde dus in Den Haag
en ik in Amsterdam en zij had één heilig beginsel: ze belde mij nooit op. Ze zei tegen
me: ‘Als je belangstelling voor me hebt, ik heb telefoon, dus dan merk ik dat wel.’
Dat vond ik eigenlijk een voortreffelijk uitgangspunt voor iemand die oud is. En ik
belde haar dan ook regelmatig op en dan zei ik: ‘Nou, we willen weer eens komen,
wanneer zou dat kunnen?’ Dan zei zij bijvoorbeeld: ‘Nou morgen kan niet, want dan
krijg ik die op visite en overmorgen dan moet ik naar die en die toe, en de dag daarop
neen, dan heb ik ook wat te doen. Nou, komen jullie dan maar zaterdag, dan wou ik
eigenlijk lezen, maar dat doe ik dan maar niet.’ En dat vind ik geweldig als je dat op
hoge leeftijd hebt, dat je zo vol bezet bent en nog zo deelneemt aan het leven.
Zij is vrij oud geworden, geloof ik?
Vierentachtig is ze geworden, ja. Ze is tot het einde van haar dagen gebleven in haar
eigen huisje. Ik heb alle mogelijke moeite gedaan om haar in een beetje mooi
bejaardentehuis te krijgen, maar dat wou ze niet. Er was één huis en dat had genade
in haar ogen en daar stond ze al geruime tijd op de wachtlijst. En toen een keer kreeg
ze bericht dat ze kon komen, dat er een kamer vrij was, en toen is ze daar heengegaan,
- ze heeft het mij nooit verteld maar ik weet het van anderen. - Toen is ze daar gaan
kijken en toen zag ze de kamer en ze zei: ‘O nee, dat is een verlengde doodskist, daar
ga ik niet in.’ Toen werd ze van de lijst afgevoerd en keerde naar haar eigen huis
terug. Gelukkig was ze daar niet alleen: ze had een vriendin beneden wonen en nog
een mevrouw boven, dus er was altijd toezicht op haar.
Ik geloof dat u eigenlijk meer van uw vader hebt dan van uw moeder?
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Ja, maar wel met het klimmen der jaren. Vroeger was ik een stuk vrolijker. Mijn
vader was een nogal pessimistische en ja, een melancholische man, die het allemaal
heel somber inzag op deze wereld, en die telkens door mijn moeder, met haar enorme
bruisende vitaliteit, uit de put moest worden gehaald. Mijn vader was een fervent
krantenlezer: hij las wel vijf, zes kranten zo 's avonds. En daar stond ook vroeger al
weinig vrolijks in. Dat is het beeld dat ik altijd van hem heb, dat hij daar bij die haard
met al die kranten zat en het lot van de wereld zat te lezen.
Hoewel er in de kranten naast al die ongelukken ook cursiefjes verschijnen.
Ja, het is een beetje onze functie de pil te vergulden!
Uw broer is in een concentratiekamp gebleven?
In het Nederlandse concentratiekamp in Vught. Hij had economie gestudeerd en was
voor de oorlog economisch redacteur van Het Volk, wat later Het Vrije Volk werd.
Hij werd gearresteerd wegens jodenhulp en naar het kamp van Vught overgebracht.
Zijn moreel was goed maar het liep hem tegen. Toen hij in het kamp aankwam
moesten de gevangenen in twee rijen gaan staan om hun naam aan een man achter
een tafeltje op te geven. Nu bestond er in dat kamp Selbstverwaltung, wat betekent
dat gevangenen dat soort administratief werk deden. Aan het ene tafeltje zat een man
die mijn broer kende en die er wel voor zou hebben gezorgd dat hij licht werk kreeg,
maar natuurlijk kwam hij in dat andere rijtje terecht. Hij kreeg werk aan de Moerdijk,
wat veel te zwaar voor hem was, is er ziek geworden en ook gestorven.
U hebt hem herdacht in een treffend gedicht. Zou u dat niet willen voorlezen?
Ja, het heet In de trein.
Bij Vught dacht ik: ‘Hier is broer Jan gestorven’.
En 'k zag mijn vader, met zijn oud gezicht
rood opgezwollen, toen het doodsbericht
zijn late leven toch nog had bedorven.
Voor moeder kwam een eind aan haar pakketten.
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Zij streed, zolang Jan zat, met eigen wapen,
stond aan 't fornuis haar moed bijeen te rapen,
zond zeven broden, zeven tegenzetten.
En ook het reizen was achter de rug.
Ze gingen met de trein. Daar ligt het kamp.
Daar zit hij in. Daar woont die ramp.
Dan zuchtten ze en gingen maar weer terug.
Ziet ge de boer de vredesakker ploegen?
Mijn moeder heeft Jans foto op de kast gezet.
Mijn vader geeft in 't graf 'n antwoord aan die vroegen:
‘En de oude man, hoe draagt hij het?’

Er zijn dingen waar beter geen woorden bij gesproken worden.
U werd naar de handelsschool gestuurd omdat u als kind zo gek was op winkeltje
spelen, maar ik geloof dat die studierichting tegengevallen is.
Mijn ouders bedoelden het daar best mee en ze dachten: als hij zo graag winkeltje
speelt, dan zal hij wel in de handel gaan. Maar ja, op die school was het
handelsrekenen en boekhouden en staffelmethoden en die soort dingen allemaal waar
ik helemaal niets van kon, waar ik ook helemaal niet voor geschikt was. Ik was geloof
ik een typische alfa, meteen al daar, en ik had dan ook op die school rapporten waar
alle cijfers opstonden van één tot negen. Ik had een negen voor tekenen, negen voor
geschiedenis, maar ik had een één voor wiskunde, want daar snapte ik helemaal niets
van en een twee voor handelsrekenen en ga zo maar door. Het was dus een heel
vreemd rapport. Ik had ook altijd voor Nederlands een laag cijfer en dat kwam omdat
in dat cijfer werd verdisconteerd in welke mate je de grammaticale regels goed kon
leren. En daar had ik nogal moeite mee. Dus mijn vaardigheid in het maken van
opstellen kon me toch niet aan een voldoende cijfer helpen, want die cijfers werden
bij elkaar opgeteld en het gemiddelde was slecht.
Maar u was wel erg actief in de schoolkrant?
Ik ben bang dat dat ook niet erg goed geweest is voor mijn school. Want kijk, dat
was niet zo'n klein krantje, dat was een krant voor 12 middelbare scholen van Den
Haag, en die kwam twee keer per maand uit, gedrukt op 8 pagina's. Er was dus een
heleboel werk aan. Iedere school mocht twee
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redactieleden aanwijzen, zodat we een redactie hadden van 24 personen. Dat is een
volkomen onhandelbaar lichaam. Bovendien was het zo dat op iedere school een
jongen eerste redacteur was. Die mocht dan zelf een mederedacteur aanwijzen. Die
koos dan het aardigste meisje van de school, niet omdat ze schrijven kon maar omdat
dat de enige manier voor hem was om met haar in regelmatig contact te zijn. Van
die zogenaamde redactievergaderingen eens in de week kwam natuurlijk niets terecht.
Maar daar waren zo'n paar doordouwers, een vriend van mij en ik, die dan dat blad
helemaal volschreven van achter tot voor, onder alle mogelijke pseudoniemen. Dat
is mijn eerste aanraking ook geweest met een drukkerij, want wij moesten dat blad
ook opmaken, wij moesten het in mekaar zetten. Zo heb ik iets geleerd van het
typografenvak en daar heb ik later bij de krant veel aan gehad.
Ook onder de oorlog, toen u meewerkte aan het illegale ‘Het Parool’?
Ja, want mijn functie was een louter technische functie. Ik moest alleen de krant
produceren, ik moest dus zorgen: a) dat we een drukker hadden die het wou doen,
b) als we er een hadden, dat het zetsel in één dag werd opgemaakt in die drukkerij.
Dat er dan - die drukker zat in Den Haag - 8.000 exemplaren voor Zuid-Holland
werden gedraaid, dat die kranten de deur uitgingen en dat dat zetsel verdween, want
die drukker moest schoon zijn. Drukkers waren mensen die enorme risico's hebben
gelopen in de oorlog. Want als je daar 8.000 illegale kranten hebt liggen en er komt
een inval, dan kun je er niet effe op gaan zitten, hè!
Het letterzetten met de hand zou één van uw weinige of de enige hobby zijn die u
hebt?
Ik doe het nu in de laatste tijd niet meer, maar ik heb een aantal jaren lang met een
vriend van mij, Reinold Kuipers, de directeur van Querido, aan handzetten gedaan
op een oude drukkerij, die in het laatste jaar van de oorlog het illegale Parool heeft
gemaakt. Ze hadden daar nog zoveel oude letters, zo'n ouderwets bedrijf was het,
dat ze een hele krant van vier pagina's helemaal met de hand konden zetten; dat is
heel zeldzaam, dat kan geen enkele drukkerij. Maar op die oude drukkerij, de drukkerij
Jesse in Amsterdam, hebben mijn vriend en ik een aantal jaren handzetten gedaan
en een aantal boekjes gemaakt. Wij hebben drie dichtbundeltjes gedrukt. Recitatief,
een bundeltje van Ab Visser in een hele kleine oplage, 40 exemplaren, waarvan we
er allebei een paar hielden en de rest hebben we feeste-
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lijk bij Ab Visser bezorgd. Hij heeft hem later nog gewoon voor de boekhandel
uitgegeven, die bundel, een erg mooie bundel. Verder hebben we een boekje Het
jammerhout gemaakt; dat waren versjes van mij die later zijn opgenomen in de bundel
waaruit ik zoëven heb voorgelezen. Dan hebben we nog een boekje gemaakt met
versjes van Reinold Kuipers en van mij, zo om en om en dat heette Twinset. Dat is
eigenlijk onze hele produktie geweest.
Na uw schooltijd werd u dan volontair bij het dagblad ‘Het Vaderland’ in Den Haag.
Hoe oud was u toen?
Nou, ik heb die school dus niet afgemaakt. Ik was, laat eens kijken, ik was 17. Want
ik had nog niet eens een lange broek, ik had nog zo'n HBS-luier, zoals ze dat noemen.
En vóór dat ik ging solliciteren bij Het Vaderland heb ik nog samen met mijn moeder
een pak gekocht met een lange broek. Ik kwam daar bij die hoofdredacteur en de
directeur samen en, nou, ik had mijn plakboek meegebracht met alle stukjes uit de
schoolkrant en dat legde ik voor. Toen ik wegging na dat gesprek had ik de indruk
dat ik inderdaad als volontair was aangenomen en dat ik dus de volgende dag mocht
beginnen bij Het Vaderland om het vak te leren, want ik kreeg geen salaris. Jongens
van mijn leeftijd die namen ze zo aan: als er één bij was die geschikt was dan hielden
ze hem, de rest schopten ze er weer uit. Maar toen kwam er 's avonds een koerier
van Het Vaderland op een motorfiets, met mijn plakboek in een envelop en een
briefje erbij dat ik niet hoefde te komen. Dat was een enorme klap voor me natuurlijk,
want ik had al mijn vrienden al verteld dat ik journalist ging worden en dat was dus
een enorme afgang. Maar toen heb ik het als 17-jarig jongetje opgebracht om die
directeur, wat nogal een snauwerige man was, op te bellen in zijn woning in
Wassenaar en tegen die man te zeggen: Kijk, ik ben niet aangenomen en ik neem dat
niet, ik wil bij de krant werken. Toen zei die man ten einde raad: Nou, kom dan maar.
Toen ben ik ook inderdaad gekomen. Maar ja, aan zo'n krant, daar laten ze je maar
zwemmen. Wat weet je allemaal? Van het vak niks. Nou, die ene journalist, die moest
zich dan een beetje met mij bemoeien, en dat was een ontzettend luie man, wel een
aardige man, maar een luie man. Die man had elke dag een aantal dingen te doen:
hij moest daar naartoe en er een stukje over schrijven en daar een stukje over schrijven
enz. Maar die liet dat allemaal doen door mij. En dan ging hij zelf in een café zitten.
Ik leverde die stukjes dan bij hem in en hij bracht ze naar de krant als zijn werk, want
ik mocht niet zeggen dat ze van mij waren. Ik had dus elke dag kopie in de krant
maar toen de directeur me
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na een paar maanden vroeg: Nou, wat doe jij hier eigenlijk? kon ik niet zeggen: Ik
schrijf het werk van die man. Toen werd ik eruit geschopt met een ‘donder op’.
U hebt bij verschillende kranten gewerkt. Is er iemand die u dan wel in het vak heeft
opgeleid?
Ja, in 1932 werd de Haagse editie van Het Volk, nu Het Vrije Volk dus, aanmerkelijk
vergroot: het werd echt een kopblad met een grotere redactie, die onder leiding stond
van Klaas Voskuil, die later hoofdredacteur van Het Volk is geworden. Daar ben ik
toen jongste verslaggever geworden. Die Voskuil was ten eerste een uitstekend
journalist maar bovendien een man die uit het onderwijs kwam en die mij echt
helemaal heeft opgeleid en alles heeft laten doen, alles, moorden, branden, rechtbank,
noem maar op, behalve sport. Daar heb ik een heleboel geleerd.
In die Haagse editie van ‘Het Volk’, die toen de ‘Vooruit’ heette, geloof ik, bent u
begonnen met kleine rubriekjes te schrijven die ‘Kleinigheden’ heetten.
Ja, we hadden daar namelijk in dienst iemand die schreef over toneel en verder een
dagelijks stukje, De uitkijk heette dat. Die man kreeg in 1936 één of ander
meningsverschil met de directie en ging weg. Toen zei Voskuil, die wist dat ik echte
belangstelling had voor toneel, tegen mij: Ga jij dat nou maar doen. Toen ben ik èn
over toneel èn stukjes gaan schrijven: drie keer in de week, een stukje dat
Kleinigheden heette en drie andere avonden stukjes voor de rubriek Voor de
politierechter. Dat waren een beetje dwaze voorvallen, die zich voor die politierechter
regelmatig afspeelden. Ik moest daarvoor drie keer per week naar de rechtbank. Vlak
bij de Bosbrug was er toen een cafeetje dat ‘Het Wachtje’ heette en waar veel
journalisten kwamen en ook toneelspelers, omdat ook de schouwburg vlakbij was:
Jan Campert en Ben van Eysselsteyn moesten ook voor hun krant geregeld zo een
stukje schrijven, maar ze hadden daar niet veel zin in. Ik nam dan voor hen wel een
onderwerpje mee maar hield natuurlijk het mooiste voor mij!
Die cursiefjes van toen zijn in boekvorm verschenen?
Een selectie. Ik heb die rubriek geschreven van 1936 tot 1940 en in 1940 is er een
selectie van 50 stukjes uitgegeven door de Arbeiderspers. Dat was mijn eerste
bundeltje dus.
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In 1939 bent u getrouwd en datzelfde jaar bent u boksles gaan nemen. Ik wil natuurlijk
niet insinueren dat er enig verband zou zijn, maar waarom precies boksles?
Wel kijk, dat was zo. Die laatste twee jaar vóór de oorlog heb ik, zoals men dat dan
in vaktermen noemde, het fascisme gedaan voor de krant. Dat kwam er op neer dat
je die vergaderingen van de fascisten moest aflopen. Ten eerste moest ik kijken of
er niet gevochten werd met andersdenkenden, want dat kwam heel veel voor en ten
tweede was het zo, dat de grootste nationaal-socialistische club die we hadden, dat
was de N.S.B. van Mussert, er eigenlijk niet voor uit durfde te komen dat ze
antisemieten waren. Dat lag nog niet goed in de markt voor hen. Maar als je goed
naar hun sprekers luisterde, kon je ze telkens op antisemitische uitlatingen betrappen
en dat was eigenlijk mijn taak. Ik moest luisteren naar die sprekers en telkens wanneer
ze even om de hoek kwamen met hun ware gezicht, dan moest ik dat noteren en in
de krant zetten. Maar het was in die tijd een vreselijk gewelddadige sfeer eigenlijk:
die nationaal-socialistische club, die fascisten die hadden allemaal ordediensten die
heel hardhandig optraden en ja, dan kreeg je behoefte aan een zekere weerbaarheid
om iets terug te doen. Dat is de reden geweest waarom ik toen met een paar vrienden
boksles ben gaan nemen. Maar ik was een hele slechte leerling.
Uw vrouw Tine de Goey was modeontwerpster?
Nou, het is zo. Mijn vrouw heeft, dat was vóórdat ik haar kende, eerst gedanst als
jong meisje in een ballet in Den Haag. Toen ze dat een paar jaar had gedaan, zei ze
tegen haar vader: Ik moet eigenlijk een mooie, goede dansopleiding hebben, en die
kun je eigenlijk alleen in Parijs krijgen. Die vader heeft haar toen een toelage gegeven
en ze is naar Parijs gegaan. Ze was gestuurd naar de één of andere dansexpert in
Parijs en die had gezegd: Nou kijk, je moet maar beginnen te gaan naar die
dansacademie. Maar wat was dat nou? Dat was de werkplaats waar de meisjes van
de Folies Bergères trainden en dat was allemaal acrobatiek. Dat kon zij dus helemaal
niet. Maar die man, dat is blijkbaar een hele wijze man geweest, die dacht: als je daar
doorheen komt, nou dan kun je wel aan ballet beginnen. Maar ja, daar kwam ze niet
doorheen, want dat was zo verschrikkelijk dat ze toen maar overgestapt is op de haute
couture. Je kon die in Parijs leren als buitenlands meisje, je moest daarvoor betalen
maar je mocht dan op zo'n groot atelier het vak leren. Je mocht alleen niets maken
dat voor een ander dan jezelf bestemd was, want er was een grote werkloosheid in
Frankrijk. Daar
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waren grote controles telkens in die ateliers. Ze heeft dus vier jaar in Parijs gezeten
maar toen is haar vader tijdens de vakantie in Parijs gestorven. Dat is een hele droevige
zaak geweest. Toen is ze met haar moeder teruggekomen naar Nederland en is ze
redactrice van een modeblad geworden. Het nieuwe modeblad in Utrecht. Ik heb
haar daar ontmoet en toen zijn we getrouwd.
Komt dan de tijd van de Duitse bezetting. Wat hebt u dan gedaan?
Wij, van de Vooruit, dus Het Volk, waren de krant die door de Duitsers het eerst
werden aangepakt. Wij kregen meteen een man naast de hoofdredacteur en een man
naast de directeur. Daar viel dus niets meer te doen. Het was echt meteen een
nazi-krant geworden. Dat was voor een aantal mensen, waaronder ik, reden om eruit
te gaan en ik heb dan verder alle mogelijke baantjes opgeknapt. Een vriend van mij,
die had een advertentieblad gekocht, Deze week in Den Haag, dat was een soort
blaadje over de vermakelijkheden en de restaurants en dat soort dingen, zoals je ze
nu gratis bij de V.V.V. krijgt. Van dat soort gids heeft hij mij redacteur gemaakt en
daar heb ik getracht een poosje van te leven. Dat lukte niet zo erg.
Ik heb ook nog gewerkt voor de Stichting voor Psychotechniek in Utrecht. Ja, dat
bestaat nog steeds. Dat is dus zo een soort van bureau waar je mensen kunt laten
keuren. Daar kun je bijvoorbeeld je kinderen laten keuren voor beroepskeuze. Welke
kant moet die jongen of dat meisje op? Daar worden arbeiders gekeurd of ze aan de
goede machine zitten of net aan de verkeerde wat hun motoriek betreft. Die mensen
worden dus allemaal bekeken door psychologen. Maar die psychologen hebben een
eigen jargon, een jargon dat voor leken, dus voor de ouders, voor de kinderen maar
ook voor personeelchef niet te doorgronden is. Daarom hadden ze in dienst een aantal
mensen zoals ik, die niets anders deden dan dat psychologen-jargon omschrijven in
voor leken begrijpelijk Nederlands. En dat heb ik een tijdje gedaan. Het was erg
interessant werk.
U had toen al kinderen?
Mijn dochter Marianne is in 1940 vlak voor de oorlog uitbrak geboren en mijn zoon
Frank in 1942.
Hoeveel kleinkinderen hebt u nu?
Zes. Mijn dochter heeft er twee, mijn zoon vier. En daar is weer een Simon bij, de
oudste kleinzoon die nu 12 is.
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We hebben het al even gehad over uw werk voor het illegale blad ‘Het Parool’. U
hebt er weinig in gepubliceerd.
Heel weinig ja. Het was alleen technisch werk. Ik heb er alleen een paar verhalen in
geschreven. Eén verhaal dat ging over de beruchte hongerwinter: dat was een kleine
novelle, die Honger heette en die beschreef eigenlijk wat de honger in de menselijke
geest aanrichtte. Een paar mensen, een oud echtpaar, hebben een vriendin in huis en
ze verdenken die vriendin dat ze nog stilletjes voedsel verborgen heeft op haar kamer.
De enorme haatsfeer die er in die hongerwinter was, die heb ik geprobeerd in die
novelle te beschrijven. Nou kwamen die illegale bladen via Zwitserland in Londen
terecht. Kort na de bevrijding kwam ik in Londen bij een vriend, die daar bij de
ambassade zat en de hele oorlog daar gezeten had. Die toonde mij een nummer van
de New Statesman and Nation, waarin een verhaal stond Hunger, en daar werd bij
vermeld dat het uit een ondergronds blad kwam, Het Parool, en verder ‘the author
is unknown’. Medewerkers van Radio Oranje hadden dat stuk vertaald en het in de
lente van 1945 aan de krant bezorgd. Toen zei ik tegen die vriend van mij: die auteur
is niet onbekend, want hier zit hij. Toen zei hij: dat is leuk. Dan zal ik die jongens
van de New Statesman even opbellen. Dat waren keurige Engelsen en die hebben
me er prompt voor gehonoreerd: tien pond! Dat was wel bijzonder aardig van die
nette Engelsen. Het gekke is dat het verhaal onlangs is uitgekomen in een boekje in
Rusland. U weet, de Russen die kunnen vertalen wat ze willen, die hoeven dat niet
met je te overleggen, omdat ze niet bij die Berner Conventie zijn aangesloten. Een
collega van mij, een buitenlandredacteur van de een of andere krant, die stuurde mij
een lijstje van Russische boeken die je hier bij Pegasus, de boekhandel die ook
Russische boeken verkoopt, kan krijgen. Daar stond één boek bij met verhalen en
daar stonden een aantal namen in, waaronder ook mijn naam. In dat boekje bleken
drie verhalen van mij te staan. Professor Karel van het Reve, die slavist is, zoals u
weet, die heeft toen hier met dat boekje gezeten en die heeft de tekst terug vertaald,
waar ik de Nederlandse tekst op schoot had. Er was het verhaal Honger bij en nog
twee andere en ik moet zeggen dat dat voortreffelijk vertaald was. Die man had bijna
geen woord gemist, hoewel het dus een Rus was die in Moskou Nederlands had
geleerd. In het verhaal Honger was maar één zinnetje waar hij niet helemaal
uitgekomen was: het beschreef namelijk hoe mensen in die hongerwinter in de rij
staan voor voedsel, voor levensmiddelen en hoe die man dan een gesprek hoort tussen
een oude vrouw en een oude man. Die oude vrouw zegt: Dat leven is toch eigenlijk
niets meer waard. Je kunt maar beter goed toegerust
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doodgaan. Dat was een uitdrukking die die man niet kende. Want dat is een typisch
katholieke uitdrukking en dat betekent: voorzien van de heilige sacramenten van de
stervenden. Dat had die man niet begrepen. Hij had er toen van gemaakt: je kunt
maar beter goed aangekleed doodgaan. Dat was het niet helemaal, maar voor de rest
had hij praktisch geen woord gemist. Dat vond ik erg knap.
Ik las de novelle nu pas in het Engels en daar wordt het vertaald ‘well equiped’.
Vindt u dat beter als vertaling?
Ja, dat komt er dichter bij.
U werd tijdens de oorlog ook aangehouden?
Ja, dat was meer pech dan wat anders. Ik woonde hier in Amsterdam, hier vlakbij,
aan het begin van de Reguliergracht, dat is een zijstraat van de Weteringsschans,
derde huis rechts. Het laatste jaar van de oorlog hadden wij dat huis ontruimd omdat
het niet veilig meer was. Wij waren ondergedoken bij vrienden in de Jordaan; in dat
huis stonden nog wel spullen van ons, maar wij kwamen er niet meer. Op een dag
was ik op weg naar de drukkerij. Ik had een tas bij me met drukproeven en allerlei
dingen. Ik kwam langs dat huis en bleef daarvoor stilstaan en het was net of iemand
zei: ga daar maar binnen. Maar ik dacht: dat is onlogisch, we zouden er niet meer
komen, ik ga er niet binnen. Ik liep dus door en toen klonk er plotseling hevig
geschreeuw van Duitsers achter mij. Op datzelfde ogenblik houden de Duitsers een
razzia en drijven alle mensen die in de straat waren, voor zich uit. Maar hun actie
hield op twintig meter van het huis op. Als ik naar binnen gegaan was, had ik er niet
ingezeten.
Achteraf hebt u dan toch geboft.
Ja. Toen ik de Duitsers zag aankomen liep ik bij een groenteboer binnen en vroeg
naar het W.C. Ik had op mijn rug nog een smokkelzakje waar ik probeerde van af te
komen en ook die tas wou ik kwijt. Ik liet die daar dan staan. De Duitsers hadden
nog mensen bij die groenteboer zien binnenspringen en ze kwamen er ons allen
uithalen. We moesten met de handen omhoog tegen de muur staan. Toen kwam zo'n
Feldwebel met die tas naar buiten en vroeg van wie ze was. Ik zweeg maar de anderen
zeiden: van hem. De mensen waren zo bang in die tijd. Ik hoor die Duitser nu nog
zeggen: Mensch, was hast du Pech!
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We werden dan allen samen naar het Rembrandtsplein gebracht voor de controle van
onze passen. Wie papieren had, mocht gaan. Ik stond tegen het gebouw waar Max
Tailleur later ‘De Doofpot’ heeft gesticht en slaagde erin een deel van mijn papieren
in het papiermandje te gooien.
Ik werd dan toch naar de gevangenis gebracht. In de centrale plaats, die ze de
Effektenkasse noemden, moest je alles afgeven wat je bezat. Ik zat in zak en as want
ik dacht: als ik straks verhoord word, hoe moet ik dat allemaal verklaren wat ik bij
me heb? Ik had onder meer nog die drukproeven, verder brieven waarvan ik niet wist
wat erin stond en dan een nummer van Het Parool dat in het reeds bevrijde Zuiden
was verschenen, iets wat ik niet kon hebben. Nu werkte in die gevangenis ook weer
het systeem van de Selbstverwaltung en het waren dus gevangenen die mijn papieren
in ontvangst namen.
Na drie dagen werd ik verhoord door de Sicherheitsdienst. Ze doen mijn mapje
open en er blijkt nog alleen dat nummer van de krant in te zitten. De jongens hadden
al de rest verduisterd: alleen het krantje hadden ze gelaten omdat er wel iets in moest
zitten. Ik weet nu nog altijd niet wie dat gedaan heeft. De Duitser die mij ondervroeg
kon niet zien dat dat krantje uit het bevrijde Zuiden kwam, daarvoor was zijn
Nederlands te slecht. Maar ik moest wel zeggen van wie ik het had. Nu hadden een
paar vrienden, die al gezeten hadden, mij precies verteld hoe die verhoren gingen.
De Duitsers hamerden altijd op hetzelfde thema: Jij kleine man, jij draait er voor op
en de grote heren blijven buiten schot. Nu wist ik dat een van de directeurs van de
K.L.M. via Zwitserland naar Londen was gegaan. Ik wist ook dat hij goed was
aangekomen, want een vriend had het bericht in de geheimtaal van die dagen over
de radio gehoord. Maar officieel was de man nog altijd op de K.L.M. Als ze naar
hem vroegen, was het antwoord: Meneer is er niet. Ik kon die man zijn naam dus
rustig noemen en ze hebben dat ook aanvaard. Na een week werd ik dan vrijgelaten.
Een minder riskante onderneming van u onder de oorlog was het schrijven van een
detectiveroman met name ‘Johan Justus Jacob’, maar ik geloof dat u het boek
verloochent.
Wel, ik verloochen het omdat ik helemaal niet geschikt ben om zo'n roman te
schrijven. Daar moet je een heel andere stijl, een heel andere sfeer voor hebben. Bij
mij zit het understatement er niet zo sterk in en dan kan je geen spanning wekken,
tenminste niet de spanning die in een detective nodig is. Maar het was aan het begin
van de oorlog, ik had geen werk en ik kwam toen de man tegen die dat eerste bundeltje
van mij had uitge-
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geven. Het was de uitgever van De Arbeiderspers en die was daar weggegaan. Die
zei tegen mij: Ik begin een boekabonnement. Daar kun je je dan abonneren en je
krijgt vier boeken per jaar. Schrijf jij ook maar een boek, je krijgt 500 gulden. Ik zei:
dat is goed, want 500 gulden dat was een mooi bedrag. Toen kwam ik thuis en ik zei
tegen mijn vrouw: Ik ga een boek schrijven. Toen zei zij: Waarover in vredesnaam?
Toen zei ik: Dat weet ik niet, maar ik kan er 500 gulden mee verdienen. Ik zal maar
een detective schrijven, die kan je tenminste verzinnen. Nou, toen ben ik aan het
verzinnen gegaan. Het was verschrikkelijk. Het verhaal werd steeds ingewikkelder.
Ik kon er op het laatst bijna zelf niet meer uitkomen. De helft van de kopie had ik al
ingeleverd en toen zat ik nog thuis te tobben hoe ik in godsnaam uit die ingewikkelde
historie zou komen. Het is me dan toch nog gelukt maar toen kreeg ik nog een boze
brief van die uitgever dat het te kort was. Maar ja, het is in ieder geval een
eerbiedwaardige reden om een slecht boek te schrijven, want ik had het geld nodig
voor mijn vrouw en mijn kind.
Het is anders later nog opnieuw uitgegeven.
Het is vlak na de oorlog door de rechthebbenden nog één keer als pocket uitgegeven,
maar daarna werd het nooit meer gedrukt.
U houdt wel van het genre?
Ik lees graag Simenon en nog liever de Amerikaan Raymond Chandler, die in een
meesterlijk Engels een zestal detectiveromans heeft geschreven waarin de
privé-detective mr. Marlowe al de misdadigers ontmaskert. Ik vind die erg goed.
U bent na de oorlog toneel- en filmcriticus geweest van ‘Het Parool’. Dat doet u
niet meer?
Ik heb dat tien of twaalf jaar gedaan, maar op zekere dag werd het me te veel en
moest ik kiezen. Dat toneel verslaan was een hele onderneming want er hadden
creaties plaats in bijna al de steden van Nederland. Daarbij vond ik dat ik wel een
aantal eigenschappen miste om een goed toneelcriticus te zijn. Ik heb het dan maar
gehouden bij mijn cursiefjes, omdat dat werk me het best lag. Ik ga nog wel eens
naar toneel kijken maar schrijf er niet meer over.
*
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Simon Carmiggelt woont in dit huis sinds een goede vijf jaar. Het dateert van vóór
de oorlog, toen er nog Duitse dienstboden waren, die men op de zolderverdieping te
slapen lei. Vroeger heeft hij lang gewoond in een huisje met een trapgeveltje waar
de vier kamers boven elkaar lagen. Het was idyllisch maar niet comfortabel.
In de hal van dit bovenhuis hangt een klok, die natuurlijk uit Gelderland komt. De
gastheer erfde ze van een ouwe oom. Vlak eronder hangt een foto van moeder
Carmiggelt met haar twee zoons.
De eet- en zitkamer vormt een ruim vertrek. De oude linnenkast komt van moeder,
het cilinderbureau was eens dat van vader. Toen de ouders trouwden, kochten ze
deze lage leuningstoelen, die zich in een mannestoel en een vrouwestoel
onderscheiden. Het eigen bureautje van mevrouw bevindt zich in een andere hoek.
Aan de muur hangt een schilderij, dat de toneelspeler Albert van Dalsum in zijn
laatste levensjaar heeft gemaakt. Van A. Veldhoen, de schoonzuster van Van Dalsum,
is dit portret van Ro Mogendorf en van deze kunstenares hangen er hier twee
portrettekeningen. Theo Bitter uit Den Haag schilderde deze veelkleurige speeltafel
in een school.
Het opmerkelijkste stuk in dit interieur is een groot kermispaard, dat de heer des
huizes van Jef Last heeft gekregen. Het is een authentiek stuk, van Belgische makelij
overigens.
Naast het bureau in de werkkamer hangen veelsoortige documenten: allereerst
familiefoto's: vader, moeder, grootvader aan vaderszijde, grootvader aan moederszijde.
Verder een foto van het jonge echtpaar Carmiggelt en een van de gastheer met zijn
oudste kleinzoon.
Deze foto herinnert aan de avond toen Willem Elsschot in Amsterdam uit zijn
werk voorlas en Simon Carmiggelt hem inleidde.
De oudste zoon heeft in de handzetkunst de sporen van zijn vader gedrukt en drukte
deze teksten: Aardig zijn voor vader. - Voor 10 uur niet zeuren! Her en der staan nog
enkele typische nieuwjaarskaarten.
Links van het raam hangt een mooi foto-ensemble waarop te zien is hoe de kinderen
Carmiggelt er in de verschillende fazen van hun leeftijd uitzagen.
De boekenkast is een werkinstrument maar ook de verschillende boeken van de
heer des huizes hebben er met de vertalingen een vaste plaats.
Boven het rustbed hangt een groot schilderij: het heet Hiernamaalsbeelden en is
een werk van Theo Goedfriedt.
Rechts nog een tekening, die moeder Carmiggelt voorstelt, en eronder twee andere
met het portret van de dochter.
*
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In 1946 begint u dan, eerst driemaal in de week, dan elke dag een cursiefje te schrijven
in ‘Het Parool’, pagina drie, rechts bovenaan. Hoe bent u aan de formule gekomen?
Aanvankelijk hadden we daar een rubriek die De driestuiverskolom heette. Dat waren
spottende of polemische stukjes, die door verschillende mensen werden geschreven.
Maar de ervaring is bij de kranten zo dat, als je zo'n rubriek door verschillende mensen
laat doen, dan bloedt die dood, omdat er niet één man is, die zegt: ik sta ervoor, ik
moet zorgen dat het komt. Dus die rubriek liep een beetje dwars. Er had niemand
meer tijd. Iedereen zei: ik heb het te druk hoor. En toen zei mijn toenmalige
hoofdredacteur, die wist dat ik dat voor de oorlog ook had gedaan: Wil jij niet zo'n
rubriek gaan schrijven? Ik zei: Ja, dat wil ik wel doen. Ik deed dus ook toneel in die
tijd en film. Toen zei hij nog: Nou wou ik graag dat je een beetje aansloot bij het
nieuws en dat je actueel was. Toen zei ik: Ho nee, dan begin ik er niet aan. We hebben
er dan over gepraat en ik heb mijn standpunt verdedigd. Als je actueel bent is het
een beetje gemakkelijker, dat wil zeggen je onderwerpen vind je zo. Je leest de
kranten maar, nietwaar, en dan zeg je: Ik zal daar eens over schrijven, over dat en
dat. Maar dat moet in je aard liggen. Ik vind persoonlijk dat je zo'n rubriek moet
kunnen schrijven op het moment dat je schrijven moet hè, dat je dan zegt: in welke
stemming verkeer ik, ben ik vrolijk, ben ik somber of ben ik daar tussenin? En
naarmate die stemming is, moet je je notities laten liggen en een onderwerp kiezen
dat daarbij kleurt. Dan heb je veel meer mogelijkheden dan wanneer je vastzit aan
de dingen van de dag. Je bedding is veel ruimer. Dan kan je dat ook, geloof ik, meer
op peil houden dan wanneer je dat helemaal actueel doet. Het is natuurlijk ook een
kwestie van temperament. Je hebt mensen die willen polemiseren, die willen elke
dag over politiek schrijven. Dat is hun behoefte, die moeten dat vooral doen. Maar
ik heb dat niet. Ik schrijf liever over gewone mensen, over kinderen, over dieren, of
een sfeerstukje. En dat kan als je je dus niet bindt.
Had u geen voorbeeld?
Hoe bedoelt u, een voorbeeld?
Iemand die u op de weg heeft gezet?
Nou kijk, toen ik jong was waren mijn helden de schrijvers van de korte stukjes in
de kranten. De mensen van de korte baan. Als jongeman van een
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jaar of 16 was ik misschien de enige die alle Falklandjes van Herman Heijermans
had gelezen, omdat die vorm van hem mij bijzonder aantrok. En als u zou nalezen,
wat u vooral niet doen moet, wat ik in de schoolkrant heb geschreven, dan zou u
bemerken dat ik daar in de hoogste mate door Herman Heijermans, en door die
overladen stijl van Heijermans, door dat laattachtigerswerk, was beïnvloed. Van die
invloed heb ik me later bevrijd. Ik heb nog wel een paar stukjes uit die tijd, die zo
helemaal Heijermans zijn dat het bijna plagiaat is. Ik heb die nog eens ten geschenke
gegeven aan de weduwe van Heijermans, waarmee ik in contact kwam een paar jaar
geleden, toen ik een bloemlezing uit zijn Falklandjes moest maken, om te bewijzen
hoeveel haar man voor mij betekend had toen ik zo'n beetje begon te schrijven. Wel
zijn de novellen van Heijermans langer dan mijn stukjes. De korte vorm heeft me
altijd aangetrokken, waarbij dan kwam dat hij me werd opgelegd door de realiteit
van de krant: derde bladzijde, rechtse kolom en zo lang. In die omstandigheid pas je
je manier van schrijven sterk aan: je moet compact schrijven. Je moet er natuurlijk
aanleg voor hebben, maar de routine van de krant brengt toch mee dat je dat zo leert
doen.
Waarom koos u de schuilnaam Kronkel?
Nou, mijn hoofdredacteur zei op een dag: Je schrijft die toneelkritiek onder je eigen
naam, dan vind ik het wel nuttig dat je onder dat stukje een pseudoniem zet, dus
verzin wat. In die tijd schreef Jeanne Roos, die nog steeds bij onze krant werkt, een
feuilleton voor kinderen; dat heette Gijsbert Konijn, en daar kwamen allerlei dieren
in voor. In de karakterbeschrijvingen van die dieren, daar kon je allerlei kennissen
van haar in ontdekken. Daar kwam ook een worm in voor, die Kronkel heette, en
daar bedoelde ze kennelijk mij mee, dat heeft ze ook toegegeven. Daarom heb ik
ook Kronkel als pseudoniem gekozen. Toen later die feuilletons van haar als boek
uitkwamen heb ik een exemplaar van haar gekregen waarin stond ‘Voor Kronkel
van zijn moeder’!
U zei, geen actualiteit en geen politiek. Was dat toch geen beperking?
Ik heb het nooit als een beperking gezien. Integendeel, als je die actualiteit kiest, ben
je veel begrensder, heb je veel minder mogelijkheden om te doen waar op een dag
je muts naar staat, waar je stemming naar is.
Wat dan toch niet uitsluit dat uw sociale bekommernis er soms in meespeelt.
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Natuurlijk pak je nu en dan een onderwerp bij de kop waaruit je sociale bekommernis
blijkt of, als je wilt, je engagement.
Het grote woord is gevallen. Het engagement is in de mode. Bent u een geëngageerd
schrijver?
Ach, weet u wat het is? Ieder mens die niet helemaal blind is, die heeft natuurlijk
bepaalde politieke denkbeelden en opvattingen en die heb ik natuurlijk ook. Maar je
kunt dat engagement op alle mogelijke manieren uitleven. Je kunt het beleven door
zeer felle polemische stukken te schrijven tegen wantoestanden. Dat is één manier,
een wijze die niet zo erg in mijn aard ligt. Ik voel me meer, zoals ik het al eens een
keer heb uitgedrukt, iemand die reclame maakt voor de mensheid. Ik schrijf meestal
over mensen, oude mensen, oude mannen, oude vrouwen, over kinderen, dat is
allemaal erg breekbaar. Ik vind dat dat vooral moet blijven bestaan en dat is een vorm
van mijn engagement. Bovendien is het zo, dat ik wel eens een problematiek, die
dan ergens speelt, op mijn manier in een verhaal verwerk. Noem maar eens iets. Je
hebt op het ogenblik een heleboel oude mensen die helemaal de draad kwijt zijn door
de enorme snelle verandering van de dingen. Ik heb bijvoorbeeld daar een verhaal
over geschreven, dat ik in dat plantsoen daar op een bankje zit en dat er dan een
juffrouw van middelbare leeftijd naast me komt zitten en met mij een gesprek begint
over haar talloze onzekerheden. Dan maak ik een stukje portret waarin dus een
heleboel mensen met diezelfde onzekerheden, waarmee ze moeten leven, zich kunnen
herkennen. Je hebt die kwestie van die abortus, die nu erg speelt. Wel, daar kun je
ook weer een stuk over schrijven. Ik heb er een verhaal over gemaakt van twee
vrouwen van middelbare leeftijd die in een koffiehuis zitten, met koffie en gebak en
die samen over abortus praten en zeggen: Ja, tegenwoordig die meisjes, dat is wat.
Dan zegt die ene vrouw: Ja, waarom nemen ze dan de pil niet, er zijn er wel vijf
verschillende, dan hoeven ze die huisdokters niet lastig te vallen, die hebben het toch
al zo druk. Zegt die andere vrouw: Mijn buurvrouw, die heeft een dochter van 19 en
die komt laatst thuis en die zegt: Moe, ik ben zwanger. Zegt de moeder: Maar kindje,
jij neemt toch de pil, waarom heb je die dan niet ingenomen? Antwoordt het meisje:
Vergeten! Dan zegt die vrouw: Ja, vergeten! Een meisje weet precies wanneer ze die
pil vergeten wil. Nou heeft ze haar zin gekregen hoor, ze heeft die jongen mooi voor
het blok gezet. Ze zijn nou getrouwd. Dat is de benadering van die ene vrouw. Die
andere vrouw zegt dan: Er zijn ook omstandigheden dat die abortus wel eens nodig
is. Want ik herinner me, in de oorlog, ik woonde met mijn man
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en mijn zoontje in de Jordaan, we waren heel arm, hij had geen werk. Dus ik paste
in bed verschrikkelijk goed op, maar ja op een dag dacht ik dat het toch mis was en
ik ging naar onze dokter toe. Hij zei: Ja meisje, je bent zwanger, maar ik zal je niet
in de kou laten staan. Eén ding: je moet het eerst met je man gaan bepraten. Nou, ik
naar mijn man, vertelt ze dan verder. Ik zeg tegen mijn man dat ik zwanger ben maar
dat de dokter het wel wil wegmaken en dan zegt hij: Wegmaken? Ben je belazerd?
Ik wil dat kind hebben. Dan zegt zij: Ja, maar we zitten zo in de zorgen, financieel
en zo. En dan zegt die man: Als je dat doet, zal het altijd tussen ons blijven staan.
Nou, zegt ze dan tegen die vrouw, toen ben ik teruggegaan naar de dokter en ik heb
het hem verteld. Toen zei die: Meid, ik zal het met liefde halen. En dan gaat de deur
van het café open, want aan het begin van het verhaal heeft ze verteld dat ze daar
heeft afgesproken met haar dochter, en die dochter komt binnen en zegt: Dag moe.
Ik beëindig dan dat verhaal door te zeggen: Ik wist onbevoegd dat ze bijna niet had
bestaan, en dat zou jammer zijn geweest, want ze was mooi en ze leek gelukkig. Dat
is dus ook een manier waarop je zo'n probleem kunt betrekken in de kolom zonder
dat je daar meteen een betoog van maakt. Maar dan zeggen er mensen tegen me: Jij
bent tegen abortus. Dat ben ik niet. Er zijn beslist gevallen waar het onvermijdelijk
is en nodig zelfs, maar ik ben niet zo bloeddorstig dat ik alle ongeboren kinderen wil
uitroeien. Het schrijven van zo'n verhaal zou je een vorm van engagement kunnen
noemen.
Ik denk dat het ook veel sterker verkt dan een heel stuk theorie erover.
Ik dacht het ook.
U hebt u zelf, zoals u straks zei, genoemd in een interview met Fernand Auwera:
reclameman van de mensheid. Dat slaat eigenlijk op dit soort stukjes.
Ik dacht van wel, ja.
Komen er van uw lezers soms markante reacties op uw stukjes?
De mensen reageren op alle mogelijke manieren en over het algemeen doen ze
vriendelijk. De laatste jaren is er evenwel veel veranderd. Vroeger hadden ze lange
tenen. Daar trapte je dan gemakkelijk op, vooral wat religie betrof. Voor twee jaar
heb ik een verhaal gepubliceerd over De schepping. Het bevat een gesprek tussen
God en de duivel. Ik vertel dat God de schep-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

275
ping klaar heeft en dat hij er met welgevallen naar kijkt. De duivel zegt: Dat wordt
toch niks. Zegt God daarop: Ik heb twee verschillende mensen gemaakt en die doen
iets prettigs waarvan een kind komt. En dat grootgeworden kind doet dat prettige
opnieuw met een ander en daar komt weer een kind van. En voor dat kind voelen ze
liefde. Vraagt de duivel: Wat is dat liefde? Antwoordt God: Een erg mooi gevoel,
dat ik zo sterk heb gemaakt, dat zelfs jij het niet kapot kunt krijgen. Dan mompelt
de duivel geërgerd tussen zijn tanden ‘Godverdomme’. Zegt God: Ik dacht dat ik dat
al gedaan had, of word ik vergeetachtig? De duivel loopt naar zijn oude moer en
vertelt wat voor een duivels slim ding God bedacht heeft. De moer troost hem: De
moed niet verliezen. We zullen alles doen om hem te sarren en te treiteren. En dat
doen ze ook. Maar ze krijgen het niet kapot.
Indien ik dit verhaal vijf jaar geleden had gepubliceerd, had ik zeker twintig
opzeggingen gekregen. Nu geen enkel. Of beter. Ikor, dat is het Interkerkelijk Overleg
in Radioaangelegenheden, de gezamenlijke omroep van de kerken dus, heeft me
gevraagd of ik het voor hen wou voorlezen. Dat heb ik dan ook gedaan.
Uw Kronkels hebben u ook wel eens last bezorgd. Ik denk aan die
begrafenisondernemers.
Nou, dat was eigenlijk een zaak, die zo zat: ik had een verhaal geschreven dat een
herinnering was aan de oorlog. Dat ging over een oom van mij, die in het laatste
gedeelte van de oorlog, dus in die hongertijd, was gestorven. Ik was in dat sterfhuis
bij mijn tante en er kwam toen een buurvrouw en die zei: Is de man van de
begrafenisonderneming al geweest? Nee, zei mijn tante. Toen zei die buurvrouw: Je
moet oppassen, want die kerels hebben een truukje. Die zeggen dan: Kijk, het is onze
plicht om de bonnen van deze maand van de overledene in te nemen, want die moeten
wij bij het stadhuis gaan inleveren. En daar is niks van waar, zei die vrouw, die steekt
hij in zijn zak. Nou, toen komt die man en komt ook met die vraag. Er ontstond een
enorme twist en de vent werd door enige sterke mannen die daar aanwezig waren
het huis uitgegooid. Het was eigenlijk een heel navrante gebeurtenis, daar in dat
sterfhuis. Toen dat stukje in de krant verschenen was, kregen wij bij de krant een
bericht van de advocaat van de Organisatie van Begrafenisondernemers in Nederland,
dat zij meenden dat zij door dit stuk in hun eer en goede naam waren aangetast en
dat zij een kort geding tegen ons begonnen. Maar dat hebben ze verloren, want ze
hadden inderdaad niet erg veel benen om op te staan hoor. Maar het merkwaardige
was, dat ik toen in die rechtszaal dat stukje heb moeten voorlezen
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aan de rechtbank. Wat zelden of nooit gebeurt dat ik mijn werk in de rechtszaal
voorlees! Toen ik het dan gewonnen had, heeft Godfried Bomans een stukje
geschreven in De Volkskrant waarin hij zei: Ach, het is onzin allemaal om een proces
tegen die Carmiggelt te beginnen, die man heeft nog nooit iemand gekwetst of wat
dan ook. Die man zou eigenlijk een ridderorde, een lintje moeten hebben. Een van
de kranten belt daarop de man van de Begrafenisonderneming op om te vragen wat
hij ervan denkt. Ik vond het wel een mooie come-back van die voorzitter van die
begrafenisondernemingsbond, die de zaak verloren had. Hij zei tegen die journalist,
naar aanleiding van wat Godfried had geschreven: Hij kan van mij een lintje krijgen
met ‘Rust zacht’ erop!
Een mooi voorbeeld van zwarte humor. U schrijft nu al wel bijna 30 jaar die stukjes.
Ziet u er zelf een evolutie in?
Nou ja, ik zie het wel veranderen telkens. Het verandert met jezelf mee. Als je jong
bent, ben je natuurlijk vrolijker, en al wat je schrijft is ook allemaal veel lichter,
lichter van toets. Als ik die eerste boekjes van mij lees dan denk ik: God, dat is een
vrolijke jongen, daar zou ik wel eens aan willen voorgesteld worden. Later word je
wat grijzer in je hele manier van denken, in je hele manier van voelen en ook in je
manier van schrijven. Er is nu meer een onderstroom van somberheid dan vroeger.
Het is volstrekt onmogelijk een bepaalde toon die hoort bij een leeftijd te prolongeren,
want dan ben je vals. Je moet meeschrijven met je eigen ontwikkeling of afwikkeling.
En dan moet je maar afwachten of je lezers je volgen en tot mijn grote vreugde doen
ze dat. Ik ben daarom blij en dankbaar.
U selecteert elk jaar uit uw stukjes een boek?
Ja.
Hoeveel boeken zijn er al verschenen?
Nou, u kunt het zo uitrekenen: in 1946 kwam het eerste en toen zijn we elk jaar
doorgegaan tot nu toe. Het moeten er nu een goeie twintig zijn.
Er werd op een zeker ogenblik gezegd dat er een inzinking was.
Je kunt niet, geloof ik, een bepaalde bundel aanwijzen en zeggen: Kijk, dat is nou
een inzinking. Dit hele werk gaat natuurlijk nu eenmaal met je ups
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and downs mee. Er zijn tijden dat je echt prettig werkt, dat je het ook leuk vindt dat
te doen en dat je soms wel twee verhalen op een dag kunt schrijven. Je hebt ook
tijden dat het zeer moeizaam gaat, dat je depressief bent en dat je erg moet leunen
op je routine. Dat zie je dan ook wel aan die stukjes die in die tijd in de krant
verschijnen. Maar in elk boek staan er maar vijftig op een produktie van 300 per jaar,
dus je kunt sterk selecteren, één op de zes eigenlijk.
Die depressieve momenten hebben wel een sterke invloed op u?
Dat hebben ze, maar je kunt natuurlijk die depressieve stemming ook proberen te
vertalen in mensen die je tegenkomt en die je dan depressief laat zijn of somber laat
zijn. Daar kun je het dan wel in kwijt. Je kunt het in iemand gieten.
Deze ontmoedigingsmomenten spelen wel een grote rol bij auteurs?
Je ziet het inderdaad heel veel bij schrijvende mensen. De dichter Roland Holst heeft
ook veel last gehad en nog van depressies. In een interview vertelde hij laatst dat hij
jarig was en bij zijn broer logeerde. 's Ochtends toen ie naar beneden kwam,
feliciteerde zijn broer hem en toen zei Roland Holst: Het grootste geschenk heb ik
al gekregen van die met de baard daarboven, want ik ben vandaag mijn depressie
kwijt. En dat is ook zo, het gaat van de ene op de andere dag: ze komt onverwachts
en gaat ook zo weer weg.
Maar ook depressie inspireert dus.
In ieder geval kan ze in sterke mate de keuze van je stof bepalen. Je voelt je dan veel
meer aangetrokken tot, laten we zeggen, ellende en misère, dan wanneer je in een
lichtere periode werkt.
U wordt de meester genoemd van het korte stukje en u hebt heel wat navolgers. Wie
zijn de besten onder uw collega's zal ik zeggen, om het woord epigonen niet te
gebruiken?
Ik zou het woord epigonen ook niet willen gebruiken want ik vind dat mensen die
dit soort werk doen in Nederland, dat die allemaal heel verschillend zijn en ook heel
anders werken dan ik. Neem nou Kees van Kooten, die lange tijd in de Haagse Post
een rubriek heeft gehad die Treiter-
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trends heette. Dat waren eigenlijk gesprekken met een modern soort mensen, die hij
dan op meesterlijke wijze bespotte in hun woordgebruik en in hun snobisme en zo.
Dat is volledig ander werk dan het mijne en goed vind ik. Hij schrijft ze nu niet meer
omdat hij sterk is aangetrokken tot de televisie. Hij schrijft die Hadimassa-uitzending,
die erg populair en erg goed is, en daar werkt hij ook zelf in. Dat doet hij goed
eigenlijk. Je hebt nog een heleboel mensen. Rinus Ferdinandusse, die doet het weer
heel anders, die heeft ook wel kroegverhalen geschreven, maar als u die naast de
mijne legt dan zult u zien dat ze heel anders zijn. Piet Grijs, die ook onder het
pseudoniem Raoul Chapkis heeft geschreven, heeft weer een andere benadering. En
Blokker is helemaal polemisch, heel vinnig. Gans is helemaal politiek. Een vrouw
als Renate Rubinstein schrijft dikwijls bijzonder goede stukjes in Vrij Nederland,
vind ik.
De Vlamingen kent u wel minder, vermoed ik?
Nou, ik ken er enkelen van. Louis-Paul Boon is natuurlijk een door mij graag gelezen
auteur. Maar ik ken niet alle mensen, die in Vlaanderen korte stukjes schrijven. Van
Ghysen heb ik een paar boekjes gelezen en ik vind die wel leuk. Ook Karel Jonckheere
heeft goede korte dingetjes gebundeld. Hij heeft mij zo eens een bundeltje gezonden
met de opdracht: Voor mij te moeilijk, voor u te gemakkelijk.
(vervolgt)
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Dirk Desmadryl / Inventaris van een onderwijzer
Om vijf uur dertig in de tuin beland
word ik noodgedwongen helderziende:
in de naam der orde en der rust
heb ik bestreden en gericht
de niet te stuiten jongensdroom,
de hand die in de lessenaar
de honderd vijfentwintig knikkers telde.
Met de liefde van een blinde
streel ik speels de lindenhaag;
zegt de jongen in de klas:
hier woont een schildvleugelig insekt,
drie paar poten,
driedelig is het lijf,
drie jaar aan een stuk
eet hij wortels in de grond.
Van onder mijn bloeiende kerselaar
zie ik in de gespierde rug der heuvels
didactisch klaar een beek ontspringen;
Guadiana, Rijn en Volga,
middernachtzon, wetenschappelijk verklaard,
bijna even kostbaar
als de vlam der knikkers
die ik uit de jongenshanden nam.
Omzichtig als de bloem haar kelk,
sluit de jongen met een vloek
zijn boeken tussen brood en boter dicht.
In vette letters schreef hij op zijn schrift:
de meester is een domme grote zot.
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Dr. J. Keunen / De Siouxrevoltes te Wounded Knee in South Dakota,
U.S.A.
De Oglala-Sioux
Op 1 maart 1973 meldden de nieuwsmedia dat 'n 200 à 300 Sioux-Indianen in de
staat South Dakota in opstand kwamen tegen de federale politie. Gewapend met
geweren, munitie en twee machinegeweren hielden ze een aantal gijzelaars vast om
daardoor het federaal gouvernement in Washington D.C. ertoe te dwingen hen gehoor
te verlenen en hun klachten te aanhoren over de onrechtvaardige behandeling van
de Sioux in het grote Indiaanse reservaat in Zuid-Dakota. De revolterende Sioux
behoorden tot de stam der Oglala-Sioux (uitgesproken ‘siu’).
Waarom kozen ze voor hun opstand de plaats Wounded Knee? Waarom weigerden
ze, juist op die plaats, hun wapens aan de Amerikaanse strijdmachten in te leveren?
Waarom trokken ze zich terug naar de onherbergzame Bad Lands in South-Dakota?
Oscar Wilde zei: de ervaring is de naam die we geven aan de som van onze fouten.
En zo is de revolte van maart 1973 een herhaling van de Amerikaanse fouten in
december 1890. Ook het shibolet der Indianen nu is een echo van de strijdkreet van
tachtig jaar geleden: ‘Wij willen vrije Indianen zijn, geen reservaat-Indianen’. In
1890 werd de leus gesmoord in het bloed van vrouwen en kinderen, op identiek
dezelfde plaats: in Wounded Knee.
Dwars door de ongepaalde diepten
schreed die roep, vol bittere ellende (G. Gezelle, Hiawatha)

Longfellows heldendicht speelt evenwel bij de Adjibways-Indianen rond 1500 aan
Lake Superior (het Grootzeewater, vertaalt Gezelle). Duizend kilometer ervandaan
wonen nu de Sioux in de Great Plains van de twee Dakota's, Wyoming en Nebraska.
Ze waren in 1570 de Missouri, die South Dakota van noord naar zuid in tweeën
snijdt, overgestoken ten getale van zowat 12.000 (in 1800 rond de 13.400; in 1890
schatte de officiële volkstelling hen op 16.426). De Sioux ten westen van de Missouri
vormden zeven verschillende stammen (o.m. de Hunkpapas en de Oglala-Indianen),
elk met een eigen taal. Deze laatsten interesseren ons hier het meest: 3000 leden die
700 à 800 strijdbare mannen leverden.
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Zij waren onverschrokken en listige jagers, die met hun primitieve wapens en te voet
(het paard kenden ze pas lang nadat De Soto in 1541 de oevers van de Mississippi
bereikte) hun krachten met die van de gevaarlijkste wilde dieren durfden meten.
Maar reeds in 1780 vormden ze de beste lichteruiterij van de wereld, zoals generaal
Crook moest toegeven. Hun moed en strijdlust werden legendarisch, evenals hun
intellectueel en moreel peil en hun krachtig en sierlijk lichaam. Hiawatha reisde uit
het verre Noorden naar Dakota om zijn bruid:
Minnehaha, Lachendwater,
de allerschoonste van de vrouwliên
uit den lande der Dacotahs
't land der edele vrouwgestalten (G.G.)

De buffel vooral betekende voor hen voedsel, kleding en schoeisel; toen de Europese
immigranten het jachtgebied meer en meer binnendrongen en het uitsluitend voor
zichzelf opeisten, hadden de Sioux van de Western plains altijd weer bekwame en
koene leiders in de vele schermutselingen om het behoud van hun jachtgebied, de
bron van hun levensonderhoud.

Medicijnman Sitting Bull
Korte maar vinnige gevechten van de Sioux ten westen van de Missouri tegen
kolonisten, gouddelvers, pelsjagers, buffeluitroeiers, veedrijvers en later
goedgewapende Amerikaanse ruiterij vlamden van 1850 tot 1891 voortdurend weer
op. Ten slotte bezweken ook de machtige en gevreesde Sioux voor de overmacht
van aantal en techniek. Sommige van hun stamhoofden sloten vrede en gingen ermee
akkoord met hun volk in geïsoleerde reservaten te leven. Het verdrag van Fort Laramie
in de staat Wyoming regelde in 1868 de omschrijving van de reservaten, maar stelde
ook een groot gebied vast, geheten Unceded Indian Territory, vagelijk afgelijnd als
streek ten noorden van de North Platte River en ten oosten van de bergtoppen van
de Big Horn Mountains. Enkele Indianenstamhoofden verafschuwden immers de
reservaten en bleven verder vechten tot aan de dood. Een van hen was de koppige
Hunkpapa Sioux Sitting Bull, medicijnman en dus clanhoofd. De tactiek van deze
maquis-Indianen is die van commandoraids, nl. het leveren van snelle, geluidloze
maar uitputtende kleine operaties.
Maar ook echte veldslagen werden geleverd, zoals bijv. die van Little Bighorn op
25 en 26 juni 1876. Want ook in de reservaten bleef het niet altijd rustig; de blanken
respecteerden niet altijd de onschendbaarheid van de Siouxgebieden, vooral niet
sedert de geologen van de Custer-expeditie in 1872 en 1873 goud ontdekt hadden in
de Black Hills op de grens tussen
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Wyoming en South Dakota. Het werd een overrompeling van de blanken, die de
Sioux vooral ergerde omdat de Black Hills bij hen als heilig, sacraal gebied golden.
Sedert 1875 verlieten steeds meer stamhoofden hun groot Pine Ridge-reservaat
en gaven elkaar rendez-vous in het maquis. Te Little Bighorn in Montana stootte het
600 man sterke Amerikaanse leger onder generaal Custer op de verenigde Sioux- en
Cheyenne-Indianen, aangevoerd door de Oglalachef Crazy Horse en Sitting Bull; er
ontstond een verschrikkelijke slachting, waarbij de federale troepen schandelijk
verslagen werden en Custer in tragische omstandigheden sneuvelde. Dat heette later
de Custer massacre, en de plek werd Custer City genoemd.

Gemis, ziekten, wanhoop
Toch bleek na die veldslag dat de tijd van de grote oorlogvoering zowel voor de
Sioux als voor de Cheyennes voorbij was. Zelfs de Hunkpapa Sitting Bull begreep
wel dat vechten een blaffen tegen de maan geworden was. Met zijn volgelingen week
de norse sluwaard uit naar Canada, maar keerde in 1881 terug naar een reservaat
dicht bij zijn geboorteplaats, vernederd, misnoegd, verdrietig. Crazy Horse was
intussen in een commandoraid gesneuveld. Een nieuwe pijnlijke ontgoocheling
wachtte Sitting Bull. Het grote Sioux-reservaat, bijna geheel de oppervlakte van de
twee Dakota's westelijk van de Missouri, werd stuk voor stuk verminkt en in 1889
verbrokkeld in zes verschillende kleinere reservaten. Toen Sitting Bull Canada verliet,
herademde het land. Te Standing Rock in Dakota zat hij nu te wrokken. Hij
wantrouwde en haatte alle blanken, die van zijn vechtende en jagende nomaden een
mak en tam boerenvolk hadden gemaakt. De corruptie en trouweloosheid zelfs bij
de hoge Amerikaanse kringen verbitterden hem nog meer; ook de regeringsagenten
in de reservaten bleken onmachtig en inactief terwijl zijn arme Sioux gebrek leden
aan geld en levensmiddelen en terwijl influenza, mazelen en kinkhoest welig tierden
onder vrouwen en kinderen. Wanhoop sloop het reservaat binnen.

De geestendansers
Bij de Indianen uitte de wanhoop zich in... dansen: de dans der geesten, een soort
nieuwe godsdienst die, door een Paiute-Indiaan uit het verre Nevada uit zijn
stamtradities en uit christelijke idealen van de missionarissen gebrouwen, aan de
vertwijfelde Indianen de terugkeer van de buffel en van de goede Times of yore
voorspelde. Want God zelf, in slepende witte albe en gele haren, met nagelwonden
in beide handen en voeten, was hem verschenen. Alleen moesten de arme Indianen,
in veelkleurig gewaad
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en met geblanket gelaat, aan de dans der geesten deelnemen.
Een laaiend vuur van opgewondenheid gloeide op bij allen die het hoorden, van
de deserts in de Rocky Mountains tot de plains van het westen. Het bereikte de Sioux
in de Rad Lands van South Dakota in de zomer van 1889: een tweede messias, want
God had ook gezegd: ‘de blanken hebben mij gedood, nu kom ik naar de Indianen’.
Ze zonden verkenners naar Nevada in het zuidwesten en die keerden terug als vurige
enthousiasten. De regeringsregent liet twee van de gezanten aanhouden, maar die
zwegen, oostindisch doof. Korte tijd later arriveerde ook Kicking Bear met nog groter
en overtuigend nieuws: ‘De Paiutes geven zich over aan de geestendans en in hun
trance zien ze en spreken met de geesten van hun overleden clanleden.’
In de volgende zomer, die van 1890, verschrompelden de korenaren en verzandden
de trailpaden der blanken onder de hete adem van de Nevada-winden. Een teken dat
Gitchi Manito almachtig al de werken der blanken verpulveren kwam.
In Pine Ridge groeide de spanning onrustwekkend; de gouverneur van South
Dakota vroeg militaire versterking tegen de uitgehongerde Sioux. Het Congres zond
weer de 7e cavalerie, die onder generaal Custer zo'n erge wonden opliep, nu onder
bevel van G.A. Forsyth, en weer stonden de Sioux tegenover hun vroegere vijand.
In het Congres bleek er maar één enkele senator moed en doorzicht hebben: ‘Zend
de Sioux in plaats van soldaten 100.000 voedselrantsoenen’, wierp hij in het midden.
De Sioux kregen nu bevel zich te verzamelen, ieder naar de hun aangewezen plaats.
De hongerige verschoppelingen gehoorzaamden. Alleen de echte geestdansers en de
achterdochtigen deden niet mee: uit ervaring wisten die dat de aanwezigheid van
zoveel soldaten niets goeds inhield. Ze verhuisden dieper naar het oosten in de Bad
Lands, halfweg tussen de Missouri en de grens met Wyoming. Ze wisten toen nog
niet wat er te Standing Rock met Sitting Bull gebeurd was die, door de politie in zijn
woning omsingeld, gesommeerd werd om onmiddellijk mee te gaan naar de
regeringsregent. Dat gebeurde in de nacht van 13 op 14 december 1890. Toen
sommigen uit zijn gevolg wilden vechten en zijn eigen zoon hem een lafaard noemde
omdat hij zo geredelijk meeging, maakte Sitting Bull geprikkeld rechtsomkeert en
riep: ‘Ik ga niet mee.’ Op hetzelfde ogenblik ging een schot af dat de officier van
politie trof. Die trok zijn revolver, vuurde op de Siouxchef, terwijl een andere
politieman hem met zijn tomahawk-bijl neervelde... Toen vluchtten de Sioux weg.
Rooksignalen, spiegelflitsen en boodschappers op mocassins verspreidden het
doodsbericht naar alle zijden en verwekten overal paniek.
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The Bad Lands
De voornaamste leider der Sioux die nog op vrije voeten was buiten de Bad Lands,
was nu Big Foot, een vreedzaam man, persona grata bij de troepen. Hij kampeerde
met zijn volk in een dorp bij een tak van de Cheyennerivier, toen juist dertig mannen
van de gesneuvelde Sitting Bull met hun droeve mare arriveerden. (De plaats heet
nu nog: Big Foot Pass, bij de toegang tot Badlands.)
De troepen wisten het al. Ze sommeerden aanstonds Big Foot om met zijn volk
naar Pine Ridge, het zuidelijk deel in het Badlands-reservaat, te verhuizen. Hij vreesde
moeilijkheden indien de vrouwen met hun kinderen, uitgehongerd en stijf van de
kou, de lange weg moesten afleggen. Big Foot ging persoonlijk met de troepen
beraadslagen. De Amerikaanse kolonel bleef bij zijn besluit en zond een blanke bode
die wel persoonlijk met de Siouxchef bevriend was, maar de vijandige stemming
van de troepen zo overdreef dat de Sioux in paniek geraakten en, in plaats van naar
het aangeduide reservaat, naar de Badlands in het zuiden afzakten: in de nacht,
verkleumd, hongerig, vol ongegronde angst, met uitgeputte vrouwen en kinderen
door de Badlands!
‘Les mauvaises terres’ hadden de Frans-Canadese pelsjagers dit gebied gedoopt,
‘mauvaises’ omdat zelfs paarden er maar moeilijk doorheen geraken en er nauwelijks
een trail-pad doorheen leidt. Zelf ben ik in oktober 1972 door die woeste, ongure
streek gereden (nu loopt er een smalle asfaltweg, een belevenis voor toeristen).
Miljoenen jaren geleden lag hier een oeverloze zoutzee, die daarna wegebde en plaats
liet voor de afwatering van de Rocky Mountains en de Black Hills, waarmee zand,
klei en slib aangevoerd werden. Nadat die wateren uitdroogden, stapelden de winden
uit het westen er vulkanisch gruis, laag na laag, opeen en er bleef een dor rotsgebied
achter, een rood en grijs dantesk landschap met grillige rotsformaties. Raadselachtig,
‘unheimlich’, deze Badlands, nu National Museum, een gebied van 170 vierkante
mijl, een wereld van scherpe kammen, muursteile canyons van piramiden, geulen
en knobbels. Duizenden jaren aardvorming liggen hier open voor het oog.
Hier dwaalde de ongelukkige Sioux-karavaan op 28 december 1890 moeizaam
voort en stond plots oog in oog met vier detachementen van de 7e ruiterij. Big Foot,
ernstig ziek van een longontsteking, stond op van de draagbaar en strompelde vooruit,
de witte vlag in de hand. Hij probeerde de vlucht te verontschuldigen, maar de officier
snauwde hem toe: ‘Overgeven of vechten’... Nog een hopeloos gebaar en de oude,
zieke Big Foot was met zijn volk gevangen. Ze werden moeizaam naar Wounded
Knee Creek geleid, de plaats waar de rivier (Creek is in de U.S.A. een bijrivier)
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in de Badlands een kromming maakt.
Er werd halt gemaakt vlak bij het gehucht Porcupine, bij de rivier, en de gevangenen
werd bevolen hun tepee-dorp op te richten in een vlakte die in 't westen uitliep in
een brede, ondiepe ravijn waar gouderts te vinden was. Die kreek daalde verder af
naar een uitgeholde, enge geul, diep tot aan de heupen. De Sioux zaten in de val: de
ravijn in 't westen; in 't oosten de rivier van Wounded Knee; in 't noorden een heuvel
waarop drie kanonnen met hun loop naar het tentenkamp gericht, schietensklaar; in
't zuiden een sterke bewaking door Indianen-Scouts in dienst van de overweldiger
en aan de vier windstreken door gewapende ruiters in 't zadel. De bedoeling was 's
anderendaags de gevangenen naar de handelspost Pine Ridge, 70 km ver, af te voeren.
Al vroeg in de ochtend werd appel gehouden rond Big Foots tent, in 't midden van
het halve-cirkelvormige kamp. Daar zaten nu de Sioux-mannen rustig op de grond
te wachten op wat komen zou. Ze moesten weer terug naar hun tepees, hun wapens
halen en ze vóór de tent van hun chef op een hoop leggen. Ze keerden terug; de buit:
twee geweren. Enkele angstige minuten verliepen, de Amerikaanse officieren
beraadslaagden en plots omsingelden de troepen de groep Sioux tot op enkele meters
afstand, terwijl gewapende mannen overal in de wigwams binnendrongen om wapens.
De soldaten reten bedden open, scheurden door pak en zak, gristen de huishoudmessen
die de Sioux-vrouwen om hun gordel droegen weg. Krijsende vrouwen versperden
soms de toegang tot hun tent, maar werden woest weggeduwd. Sommige tepees
zakten ineen. Van ver konden de mannen het allemaal gadeslaan; de dolken en messen
onder hun kleed trilden.

The massacre of Wounded Knee
Veertig geweren, meestal oud tuig, lagen al opeengestapeld toen nog één geweer
door een jonge Sioux onder zijn kleed aangebracht werd met de bedoeling het bij de
andere te leggen. Maar op 't zelfde ogenblik kwamen al twee soldaten op hem
toegeschoten. De jongen verweerde zich met kracht, terwijl een dof gemor over de
donkere Siouxgezichten ging en een van hun medicijnmannen, Gele Vogel,
rondschrijdend tussen de rangen der mannen hen beduidde: ‘Als ik een handvol zand
in de lucht gooi, moeten jullie de Wasiohu's (blanken) de ogen uitsteken.’
Plots boog hij neer, zijn hand strooide de korrels van de heilige grond in het rond.
Was het een toeval? Vele Sioux hebben het later beweerd. Maar een schot ging af
uit de groep en een van de drie twisters, een Amerikaans soldaat, kromp ineen en
stortte op zijn gezicht neer...
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Dat verwekte een reactie als een explosie: krijsend en brullend sprongen de Sioux
op de soldaten los, van alle kanten flitsten messen te voorschijn, stenen hamers en
bijlen zwiepten door de lucht. Een Duitse missionaris, door de Sioux geliefd, sprong
sussend tussen de woestelingen in en zonk neer met een mes in de borst,... en
overleefde het. Sommige Sioux grepen met de blote hand naar de keel van de vijanden,
terwijl anderen terugliepen naar de stapel geweren vóór de tent van Big Foot.
Helaas, dat was het moment waarop de 7e ruiterij van kolonel Forsyth al zo lang
gehoopt had om wraak te kunnen nemen voor de nederlaag van Big Horn. Een salvo
à bout portant van vier zijden tegelijk doodde de helft van de Indianen vóór Big Foots
tepee. Deze laatste zelf en Gele Vogel stierven ter plaatse. En toen barstten de
kanonnen van op de heuvels los, granaten vergruisden mannen, vrouwen, kinderen.
Wie overbleven liepen in paniek weg en werden op hun weg aan stukken gereten.
In enkele minuten was het gebeurd en toen holden de soldaten vooruit, bezeten van
bloeddorst en moordlust, naar de overige tepees; alles schoten ze dood, zelfs honden
en pony's van de Sioux. ‘Mijn vader’, getuigde twee jaar later een Siouxkind, ‘viel
dood neer terwijl bloed uit zijn mond gulpte. Toen liep de soldaat naar vaders pony,
stak 't dier het geweer in de neus en vuurde het af.’ Gewonde Sioux die niet meer
konden vluchten, werden met een schot afgemaakt. Een van dezen ontsnapte aan de
slachting en vertelde later: ‘Ik verloor die dag mijn vrouw en kind, vader, moeder,
twee broers en een zuster.’
Een aantal vrouwen uit de verst afgelegen wigwams vluchtten drie à vier kilometer
ver naar de ondiepe, enge ravijn. De achtervolgers, gewaarschuwd door de scouts,
liepen achter de vluchtenden aan en riepen bij de mond van de ravijn: ‘Kom eruit;
op vrouwen en kinderen schieten we niet.’ Twee kleine knapen traden daarop naar
buiten, en werden meteen vermoord. Sommige jonge vrouwen slopen met hun
kinderen naar de diepere ravijn achter struikgewas of pijnboompjes op de helling,
maar van boven patrouilleerden de ruiters en zodra ergens een tak bewoog, viel een
schot.
Door de woeste Badlands had mijlen ver de schietpartij weergalmd en al gauw
kwamen de Indianen uit de handelspost Pine Ridge en omliggende tepee-kampen,
te paard de troepen te hulp. Het waren de zogenaamde ‘friendlies’, collaborateurs
met de federale troepen; maar toen die zagen hoe hun stamgenoten hier afgeslacht
waren, werden ze weer Indianen, gevaarlijk en gewapend. Hun aantal groeide en
werd groter dan dat van de federale troepen in Wounded Knee. Kolonel Forsyth
voelde de bedreiging; hij liet snel de gesneuvelde soldaten ophalen, ook de federale
gewonden en 33 zwaar gewonde gevangenen (27 van deze laatsten waren vrouwen
en kin-
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deren). Hij spoedde zich naar de handelspost van Pine Ridge want - gelukkig voor
hem - er raasde een koude sneeuwstorm over de Badlands, die een aanval door de
steeds aangroeiende stambroeders belette.

De blijvende schande
Pas drie dagen later, op nieuwjaarsdag van het jaar 1891, konden de gesneuvelden
in Wounded Knee van onder een dikke laag sneeuw opgedolven worden; het bevroren
lijk van Big Foot was erbij. Een zeldzame gewonde had de koude Dakotastorm
doorstaan. Vele lijken waren vreselijk verminkt door de granaten. Maar wat men
drie à vier kilometer verder in de ravijn aantrof, is zo mogelijk nog ijzingwekkender.
Daar lagen baby's, meisjes en vrouwen, met het afgrijzen voor de moordende soldaten
nog in de ogen. Hun lijken werden alle in één grote kuil begraven. Vele lichamen
lagen naakt onder de sneeuw, ontkleed door souvenirjagers.
Hoevelen sneuvelden er? Niemand zal het ooit zeggen, want de andere Indianen
hadden zelf al lijken weggebracht.
In het massagraf borg men de lijken van 84 mannen, 44 vrouwen en 10 jonge
kinderen. Van de blanken waren er 31 gesneuveld, de meesten door eigen geschut,
en 33 gewond, waarvan sommigen later aan hun verwondingen bezweken.
Vooral wegens het doden van vrouwen en kinderen verscheen kolonel Forsyth
voor de krijgsraad... zonder gevolg.
Nu loopt er een verharde straat van Pine Ridge tot Wounded Knee. De streek ziet
er nog uit zoals honderd jaar geleden; gras groeit in de vlakte, van de heuveltop kan
men duidelijk het gebeuren op die gruweldag lokaliseren. Op anderhalve kilometer
afstand staan er enkele huizen, nauwelijks een dorp te noemen. De kleine, witgekalkte
kerk bevindt zich op de plaats van de moordende kanonnen; achter het kerkje een
klein kerkhof waar het massagraf middenin ligt; een vierkante steen vermeldt de
namen van enkele gesneuvelde Sioux. Opzettelijk koos het Siouxverzet in maart
1973 juist die plek uit: hun Mekka.
De Sioux, berooid, vernederd en verwaarloosd, gebroken en ontwricht zoals zovele
Indianen in de U.S.A., waren groter in hun nederlaag dan de federale troepen in hun
overwinning. Thans presenteren de negers hun rekening aan dit grote land, en ook
de Indianen van Wounded Knee. Deze Indianen waren toch de oorspronkelijke
bewoners van de nieuwe wereld, eeuwen vóór de tijd dat blanke immigranten hen
verdrongen en hen met alle middelen bijna systematisch uitroeiden. Deze zijn ook
onze voorvaderen uit West-Europa. Gemeenschappelijke schuld staat op hun rekening
ingeschreven.
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Jacqueline François / Gedicht
Even maar de droom oplichten en de dag
schijnt een oneindig sprookje.
Mensen komen buiten, wijzen naar
een onooglijke schaduw
en wensen elkaar geluk met de zon,
de groet
en een lach waar de stad van vol is.
Bij een woord van hem schrok zij wakker,
de nacht gleed onzichtbaar loerend
naar een horizon van steeds
dezelfde geluiden, één voor één
stuk vallend in een klamme hand.
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Kroniek
Albert Westerlinck / In de leeszetel
Mao als dichter! Er bestaat in China een oude en zeer rijke literatuur, die ik helaas
niet ken doch hoop eens te leren kennen. Ook Mao, zo heb ik meer dan eens vernomen
van deskundigen zonder politiek vooroordeel, is een buitengewoon gecultiveerd man
die heel wat heeft geschreven. Hij heeft 38 gedichten uitgegeven (tussen haakjes:
eigenaardig dat ik elders meer dan eens over ‘de 37 gedichten van Mao’ heb gelezen).
Die 38 heeft de sinoloog Roger Andries onder de titel Mao Ze Dong's Gedichten
(Uitg. Orion, Brugge) vertaald. Daarbij schenkt hij een uitvoerige inleiding,
aantekeningen en nabeschouwingen, die op zichzelf door hun helderheid en
deskundigheid waardevol zijn. De gedichten zijn zeer mooi, al wordt dit genot ook
vermengd met een gevoel van onzekerheid en onmacht omdat ik, de Chinese taal
niet machtig, met het oorspronkelijke gedicht niet vergelijken kan. De westerse mens
staat hier trouwens voor die enorm dikke Chinese muur van het totaal anders-zijn
van twee cultuurwerelden. Daarom blijft, althans voor mij, deze poëzie, ondanks de
overvloedige verklaringen van Roger Andries, tot op zekere hoogte ondoordringbaar.
De poëzie van Mao blijkt, ondanks een vrij lichte inslag van zijn
revolutionair-politieke opvattingen, in wezen geworteld in en gevoed door de
klassiek-Chinese literaire traditie. Zij is zeer objectiverend, vooral geïnspireerd door
aanschouwing van de natuur die Mao visueel kleurrijk en dynamisch maar tevens
kosmisch groots beleeft. Persoonlijk subjectieve beleving van het ik en van de
menselijke relatiewereld komt weinig voor. Klassiek is in deze poëzie ook de
verstrengeling van de voorstellingswereld met allusies op feiten uit het historisch,
cultureel, literair verleden van de rijke Chinese beschaving. De taal krijgt hierdoor
een sterke symbolische densiteit, de beelden krijgen een menigvuldigheid van
betekenissen op dezelfde wijze als bijvoorbeeld in het Westen geschiedt in de cultureel
rijkbeladen poëzie van Dantes Commedia. Ik heb de indruk dat deze poëzie in China
niet dicht bij het volk kan staan (misschien vergis ik mij!), in elk geval zij lijkt mij
moeilijk. Analoog met Dantes poëzie wordt het activistisch-politieke motief in deze
groots kosmische en historische poëziewereld van Mao vervlochten. Om de
klankexpressieve en ritmische eigenschappen van deze poëzie genietend te

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

291
begrijpen moet men Chinees kennen, maar dat zij in onze taal slechts uiterst partieel
weer te geven zijn, maakt de vertaler in een paar analysen zeer duidelijk. Zijn zeer
verdienstelijke vertaalpoging maakt ons weer eens duidelijk, hoe noodlottig de
Babylonische menigvuldigheid der taalmuren op onze planeet is voor wie met Goethe
van een ‘wereldliteratuur’ droomt.
Wim van Dijk heeft Uitspraken in opspraak, aforistisch geformuleerde wijsheden,
verzameld uit het werk van Ward Ruyslinck (Paris-Manteau, Brussel). Uitstekend
idee, want Ruyslinck is een bij uitstek protesterend en in sociaal en ethisch opzicht
zeer sterk geëngageerd auteur, die zijn tanden zet in allerlei misstanden. Zeer rillerig
voelt hij het onbehagen in ons beschavingstijdperk aan en voortdurend heeft hij de
behoefte om als moralist de ijdelheden en kleinheden van de mens alsmede de waan
van het leven te ontmaskeren. Terwijl ik deze ‘uitspraken’ lees, doet hij me denken
aan Thomas a Kempis en Pater Poirters. Het masker van de wereld afgetrokken, zou
een mooie titel voor een studie over Ruyslinck zijn. Zijn moralisme is weliswaar
profaan maar even pessimistisch en eenzijdig als dat van voornoemde geestelijken,
overdrijvend maar talentvol.
Gesprekken met bekende Nederlanders (Elsevier, Amsterdam) van Godfried Bomans
is een postume publikatie. Zij behelst televisiegesprekken met zes Nederlanders: drie
religieuze personen (pater van Kilsdonk s.j., de protestantse theologen Kuitert en
Mönnich), een katholiek bioloog: dr. Thiadens s.j., een streng-protestants politicus:
P. Jongeling en een cabaret- en showman, Johnny Kraaykamp. Wouter van Dieren,
die als technicus de televisiegesprekken met Bomans voorbereidde, heeft deze uitgave
verzorgd, ingeleid en met navolgende bespiegelingen voorzien. Deze beschouwingen
zijn karakterologisch en voor de kennis van Bomans laatste levensmaanden zeer
boeiend. Uit dit boek blijkt verder welk groot belang Bomans in zijn laatste
levensjaren aan het televisieoptreden hechtte, hoe dat medium hem fascineerde als
kans op contact en succes. Vooral blijkt uit deze ‘gesprekken’ hoe zwaar het
godsdienstig probleem op de Bomans van de laatste jaren drukte, met een gewicht
dat ons toelaten zou hem een piekeraar te noemen. Als tegengewicht kan het gesprek
met het publieke amusementsnummer Johnny gelden, pakkend om de naakte
eerlijkheid van deze man maar ook heel plezierig. Hier brengt Bomans ons in de
gekke histrionische wereld, tot in het geforceerde, waarin hij - met een andere pool
van zijn wezen - ook graag leefde.
Toon mij hoe je schrijft. 50 auteurs grafologisch ontleed (Lannoo, Tielt)
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is voorlopig - in zover althans wij even snel kunnen lezen als hij schrijven - de laatste
produktie van het nijvere boekenfabriekje dat Karel Jonckheere te Rijmenam heeft
opgericht. Ditmaal zoekt zijn nerveus vernuft het niet in de astrologie maar schenkt
ons, in samenwerking met een expert-grafologe, mevr. Andrée Mertens, van 50
Vlaamse schrijvers tussen Conscience en Paul Snoek een schets van hun karakter en
aanleg op grond van handschriftontleding. Van ieder auteur worden enkele regels
handschrift afgedrukt. Over het algemeen lijken mij de gegeven psychische schetsen
van deze schrijvers zeer juist, doch - ten eerste - Jonckheere zou ze even treffend
juist kunnen weergeven zonder grafologisch onderzoek en - ten tweede - één enkele
regel schriftkundige analyse bevat dit boek niet. Het minste dat een min of meer
kritische geest als garantie van betrouwbaarheid zou mogen verwachten is de
nauwkeurige tot in elk detail van de schriftvorm doorgevoerde en gemotiveerde
analyse van een of een paar teksten. Verificatiemogelijkheid is er dus niet. Dat die
nodig is weet iedereen die beseft dat de betrouwbaarheid van de grafologische
methode, op het randgebied van de psychologie, tot op heden in wetenschappelijk
opzicht eerder laag wordt geschat. Doch misschien is dit boek, evenals het vorige
over de literaire astrologische interpretatie, slechts een - geslaagd - spel van
Jonckheeres uiterst mobiele geest. Jonckheere verveelt nooit.
In De Databank (Paris-Manteau, Brussel) van Adriaan Venema wordt een zeer actueel
onderwerp behandeld: de bedreiging van ons privaat leven door persoonsregistratie,
t.w. de laatste en volledige greep van de almachtige computermachine op de vrijheid
van personen, groepen, klassen, rassen, enzovoort. Het door studie van rapporten,
interviews en dergelijke, goed gedocumenteerde boekje wordt afgesloten met een
uitvoerige bibliografie. Bij dezelfde uitgever verscheen van Venema Homoseksualiteit
in de Nederlandse literatuur. Er wordt op de achterflap van een ‘zich welbewust als
homofiel demonstrerende’ auteur gesproken. Vandaar de polemische inslag, af en
toe, en van het protest van Venema tegen instandhouding van het taboe. Begrijpelijk.
Dit vrij goed gedocumenteerde boek is geen systematische studie of analyse van het
homofiele fenomeen in onze letteren, maar een losjes causerend verhaal in
dagboekvorm, waarin zowat te hooi en te gras wordt gesproken over werken, vooral
van na '80 tot heden, waarin homoseksualiteit ofwel bewuste of onbewuste
homoseksuele elementen vindbaar zijn. Daaruit worden dan ook typerende fragmenten
gekozen. Meer dan eens verwijlt Venema bij onbetwistbaar homofiele auteurs:
Boutens, Couperus, de Mérode, Anna Blaman, Van het Reve en vele anderen.
Zwakker staat hij waar hij uit de aanwezigheid van bepaalde homofiele scènes, of
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zelfs van tonelen waar vriendschap onder mannen aan bod komt, in romans of
toneelstukken, tot het bestaan van homofilie bij de auteur concludeert. Dit is een
volkomen gratuïte veronderstelling, volkomen onbewijsbaar. Het is niet omdat een
romanschrijver een zelfmoord beschrijft dat hij dat zelf geprobeerd heeft. Verder
zou Venema in zijn voortdurend aanwezig achten van wat hij een ‘homoseksuele
komponent’ noemt, wat genuanceerder moeten zijn. Ik ben er zeker van dat
vriendschap onder mannen en onder vrouwen bestaat, en zelfs vaak voorkomt, zonder
enige seksuele inslag. Overigens is dit een goed leesbaar en instruerend boek, helaas
wat te tendentieus en de gave des onderscheids wel eens ontberend.
In Leopold II van Saksen Coburgs allergrootste zaak (Paris-Manteau, Brussel) heeft
Weverbergh de koloniale politiek en, zelfs breder, de hele persoon van de Belgische
vorst op de korrel genomen. Diametraal tegenover de bekende ‘rechtse’ biografen
van de felle met den witten baarde: L. de Lichtervelde, Carton de Wiart, om er een
paar te noemen die ik gelezen heb, biografen die de vorst als een weldoend genie,
ook door zijn Kongo-politiek, verheerlijken, neemt Weverbergh stelling aan de uiterst
‘linkse’ kant. Hij inspireert zich aan de internationale kritiek, die de vorst o.m. om
zijn methoden (gedwongen arbeid e.a.) en zijn machtsdrang hekelde, hij werpt ook
de binnenlandse kritiek van het vorstelijk beleid op tafel. Zijn boek is een kleurrijke
bloemlezing van buitenlandse persstemmen, karikaturen uit spotbladen, debatten in
ons eigen parlement, pamfletten, enzovoort, waarin Leopold II wordt gehoond en
bespot. Hoe pittoresk en leerrijk de door Weverbergh aangelegde verzameling ook
zij, men zal ze niet van pamflettaire eenzijdigheid kunnen vrijpleiten. Tussen zijn
extreem-linkse contestatie en de extreem-rechtse loftuitingen ligt wel de waarheid.
Men weet dat de internationale campagne de vorst er ten slotte toe verplicht heeft
afstand te doen van zijn Kongo als persoonlijk bezit (1908), dat de gebreken van zijn
koloniale politiek en de aard van zijn privé-leven - ook dit laatste komt in
Weverberghs bloemlezing ruim aan bod! - zijn prestige sterk hebben geschaad. Toch
blijft Leopold II voor mij in een klein land een groot man, die nooit naar populariteit
heeft gestreefd en zich volledig heeft ingezet voor zijn ambt. Hij heeft de economie
gestimuleerd, grote openbare werken (in de havens en Brussel vooral) tot stand
gebracht, de liberaal-katholieke strijd willen matigen (natuurlijk vergeefs!), enz.
Neen, Weverberghs gebloemleesde pijlen, hoe zorgvuldig ook gekozen, krijgen hem
niet dood.
Prosit proza poëzie (Orion, Brugge) is de titel van een bloemlezing die Ria Scarphout,
lerares dictie in het kunstonderwijs, samen met haar leerlingen
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heeft samengesteld. Zij bevat poëzie en korte prozafragmenten van Vlaamse schrijvers
uit onze eeuw, behalve Gezelle, van wie twee gedichten werden opgenomen. De
keuze is zeer ruim, doch dat ook dichters wier werk slechts geringe verkoop en
weerklank heeft gevonden, in dergelijke bloemlezing worden opgenomen, is nuttig,
omdat op die manier minder bekende teksten en aspecten van de dichtkunst bij een
ruimer lezerspubliek worden gebracht, in en buiten de school. Een goed boek om af
en toe in te grasduinen.
Marnix Gijsen is in onze letterkunde onder al de beheerste ironisten - en dus agressieve
wolfshonden als Multatuli, Greshoff, du Perron of W.F. Hermans buiten beschouwing
latend - het meest beschaafde, charmante en tevens gevaarlijke personage sinds
Busken Huet. Hij heeft met de speelse, intellectueel spitse ironie van Huet ook veel
gemeen. Alleen is zijn magazijn van ‘bons mots’, anekdoten en plezierige citaten
veel groter, zijn speelse cultuur veel rijker en kan zijn ‘esprit’, een eeuw na de
puriteinse tijd van Huet, zich meer libertijnse pikanterieën veroorloven, - wat ook
een zijner liefhebberijen is.
Dit alles blijkt weer uit Gijsens jongste boek Weer thuis. Bedenkingen bij de dingen
van onze dagen (1968-1972) (Paris-Manteau, Brussel). Het behelst een bloemlezing
uit de korte stukjes die hij sinds enkele jaren schrijft in de Brusselse Kunst- en
Cultuuragenda. De meeste van deze korte teksten zijn kritische notities over literaire
of maatschappelijke gebeurtenissen van de dag, waartegenover Gijsen stelling kiest;
soms putten zij hun stof uit herinneringen. Haast steeds treedt hij op als moralist,
verdedigt waarden, gispt brutaliteit, domheid, achterlijkheid, enzovoort. Zijn wapen
is meestal ironisch spel of spot. Hij heeft het over de plompe agressiviteit in de
jongerencontestatie, de Hollandse superieure vooroordelen tegen België, het
taalprovincialisme, de intolerantie, het seksueel exhibitionisme in de kunst en elders,
de verruwing van de maatschappij, enz. Soms kan ik het moeilijk met hem eens zijn,
bijvoorbeeld in zijn aprioristische afkeer voor de natuur en de buitenbewoners of in
zijn apriorisme tegen alle universitaire literatuurkritiek. Doch in de meeste gevallen
heeft hij overschot van gelijk. Wat mij ook trof is het pessimisme in zijn visie op
onze huidige samenleving. Hij spreekt ergens van een ‘brooddronken maatschappij’
en van een ‘gekkenasiel’. Zwartgalligheid is onmiskenbaar aanwezig, zoals trouwens
vaak in Gijsens werk en bij de meeste, zo niet alle, moralisten. Men kan zich afvragen
of de ironie niet een vorm van innerlijke zelfverdediging is tegen deze somberheid.
In elk geval, dit boek is zeker het plezierigste - in de meest spiritualistische zin van
dit woord - dat ik deze maand in mijn leeszetel heb genoten.
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Kroniek
Marcel Janssens / Raymond Brulez' laatste proefneming
Het Miniboek 8 onder de titel Proefneming der eenzaamheid, uitgegeven bij
Verbeke-Loys te Sint-Andries (Brugge), bevat vijf teksten van Raymond Brulez. Het
onooglijke boekje, dat op grond van zijn intrinsieke waarde misschien zo goed als
onopgemerkt door de recensiemolen zou geglipt zijn, kreeg voor mij een speciale
betekenis na het overlijden van Brulez (op 17 augustus 1972). Er kleeft daar nu de
weemoed aan van de laatste dingen die iemand deed, zei, aanraakte. Ik weet het, met
fetisjisme maakt men geen literaire kritiek; maar als dit de laatste bundel is waarmee
Brulez voor het laatst (de postuum verschijnende blocnotes in het NVT niet te na
gesproken) de eenzaamheid en het afscheid-nemen beproefde, biedt het Miniboek
ook de gelegenheid hem nog eens te ‘verzamelen’ aan de hand van wat hij hier nog
heeft prijsgegeven. Het komt me immers voor dat de bundeling van deze vijf teksten
voor de schrijver grotendeels een proeve van samenvatting in legaatvorm betekende.
De langste tekst, De laatste verzoeking van Antonius, dateert weliswaar uit 1932.
Daartegenover staat het in de andere wereld afgenomen Posthuum interview van
Brulez met Verlaine uit 1968, en deze tekst kan gelezen worden als een postuum
interview van Verlaine met Brulez, zeker nu in 1973. Wanneer de drie overige niet
gedateerde teksten ook mogen ontstaan zijn, ze komen door de opname in de bundel
terecht in de context van ultieme plaatsbepaling en zelfonderzoek.
Zijn oeuvre, ook zijn kritische essays en niet het minst zijn autobiografie De toren
van Lynkeus, staat in het teken van twee grondwaarden: de psychologische
(zelf-)analyse en de vraag naar een ethisch fundament. Dit verbindt hem met schrijvers
van zijn generatie - zowel R. Herreman en M. Roelants als M. Gijsen - die wij in
allerminst denigrerende zin vertegenwoordigers van een ‘burgerlijk’ humanisme
kunnen noemen. In zijn opstelling tegenover de wereld en tegenover zichzelf geeft
Brulez blijk van een bedaagde wijsheid, die hij verwierf dank zij een ironische
distantiëring en relativerende zelfkritiek. Daarmee vermande hij zich voor de
eenzaamheid en het afscheid. In een Lynkeustoren boven het gewoel verheven, zocht
hij als de kluizenaar Antonius een ‘menselijke stolp’ waarin hij bedaagd en wereldwijs
‘ideale ethische proefnemingen’ kan uittesten (65). De proef-
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nemingen van het burgerlijk individu zijn gericht op rustig zelfbehoud. Dit kan niet
zonder een ironische attitude die voor iemand als Brulez hét instrument van
beveiligend zelfbezit is geweest, en meteen de losprijs van zijn eenzaamheid. In het
zeer revelerende stuk over de laatste verzoeking van Antonius staat: ‘Ziet ge de
typische ironische zijde van alle menselijke gebeuren?’ (45). Meer bepaald fungeert
het schrijven als kritisch beschermingsmanoeuver, als een soort schans waarachter
het goed en veilig is de vele dwaasheden van de wereld die met volstrektheidswoorden
en hoofdletters omspringen, te ironiseren. Dat is het privilege én de doem van de
ironicus die het ervoor over heeft de eenzaamheid te doorproeven. Dit is geen
defaitisme, maar een bescheiden-burgerlijke poging tot overleven: ‘Ik zal de
proefneming der eenzaamheid niet opgeven!... Ik zal volhouden!... Ik zal niet
breken!...’ (91) - weliswaar een paar zeer zware affirmaties, die evenwel door de
aanvretende ironie niet helemaal afgebouwd worden. Brulez' affiniteit met Voltaire
is gemeengoed in de literaire kritiek. In deze legaatteksten beaamt Brulez die, maar
ironiseert ze ook. In de afdeling De mens: een maatschappelijk dier uit De laatste
verzoeking van Antonius verdedigt deze tegenover de burgemeester zijn ‘persoonlijk
egoïsme’, zeggend dat het niet voortspruit uit laffe, kleinzielige zelfzucht, maar paradoxaal genoeg - uit ‘een groot verantwoordelijkheidsbesef’, wat de burgemeester
als vertegenwoordiger van het ‘gemeenschapsegoïsme’ in de toebedelings-democratie
natuurlijk helemaal niet kan begrijpen (61-62). Antonius plaatst in geweten de
individuele ethische verantwoordelijkheid tegenover de excuses van de
maatschappelijke of politieke ‘raison d'état’, m.a.w. de ethiek van het burgerlijk
humanisme tegenover de ethiek van de geëtatiseerde samenleving. Het contrast wordt
door een nogal doorzichtige ironie toegespitst, maar de ernst waarmee de verteller
een dergelijke verzoeking bekijkt en afzweert, weegt door. Antonius omschrijft de
ethische verantwoordelijkheid van de kritische enkeling als volgt: ‘Daarom, daarom
vooral heb ik deze eenzaamheid gezocht, deze zoveel mogelijk “mensenledige”
natuur, zoals een geleerde die een “luchtledige” atmosfeer tracht te scheppen om zijn
proefneming onder ideale voorwaarden van onafhankelijkheid te doen geschieden.’
(62). In deze context had ik als lezer aan het beruchte ‘cultiver notre jardin’ uit de
slotzin van Candide zitten denken, en, inderdaad, de burgemeester rondt de analyse
van deze verzoeking af met de bedenking: ‘Weet ge wel dat dit bedenkelijk
Voltairiaans klinkt?...’ (63). De zelfironie van deze tekst uit 1932 is overduidelijk,
ze wordt nog pregnanter voor wie hem in het afscheidsboekje van Brulez kan lezen.
Aan gene zijde van de Styx in een Ionisch landschap waar de muzen als hostessen
optreden, zal Brulez zijn geestesgenoot Verlaine de kritische onafhankelijkheid van
de
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plichtsbewuste humanist met een verwijzing naar Goethes ‘afzijdigheid’ laten
verantwoorden, waaraan Brulez zelf (in de lente van 1968) de bedenking vastknoopt:
‘Een dergelijk goetheaans egocentrisme zou nu onverbiddelijk aan de kaak gesteld
worden.’ (102). Voltaire en Goethe zijn voor een schrijver uit de 20ste eeuw twee
verpletterende voorbeelden die de ambiguë verantwoordelijkheid van de schrijver
in de maatschappij exemplarisch hebben voorgeleefd: tegelijk kritisch-gedistantieerd
én toch participerend aan de grote progressieve processen in de maatschappij. Het
is de grote met verantwoordelijkheid geladen paradox die vervat ligt in ‘cultiver
notre jardin’. Misschien heeft Brulez zich in de schaduw van deze twee groten nog
meer verwant gevoeld met Verlaine, die nog wat dichter bij hem en bij ons het
eenzame falen van de kunstenaar in onze samenleving smartelijker beleefde - op een
met Brulez' weemoedige eenzaamheidscultus vergelijkbare wijze. Hij trekt zich terug
in een bescheiden moraal (en moralisatie), wars van artistiek luciferisme of
revolutionaire slogans, wel wetend ‘waar Abraham de whisky en de marihuana haalt’
(102). Zoals Antonius zweert hij ironisch bij het evangelie van de boskanter (83).
Daarmee kan niet het oeuvre van een Goethe worden gecreëerd, noch kunnen daarmee
barricaden voor mei 1968 worden opgericht. Ik zie Prometheus zich niet blijvend
vestigen in de toren van Lynkeus. Brulez' project in zijn laatste proefneming der
eenzaamheid blijft beneden de humane maat van een Voltaire of een Goethe. Ook
de ironie, van lieverlede uitgesleten, heeft aan slagvaardigheid ingeboet. De
individualistische ethiek komt in de buurt van: ‘cultiver mon jardin’. De afgedankte
hulparchivaris Degendis citeert gelaten: ‘Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan’ (7),
en het allegorische verhaal over de bekoringen van Antonius wordt besloten met de
vermaning: ‘de dagtaak heilig en voldoende!...’ (92).
Dergelijke proefnemingen der eenzaamheid leggen over deze afscheidsbundel een
weemoedige sfeer van verzaken. Het eerste verhaal over de terugkeer van een in
Italië afgedankt Vlaams archivaris speelt zich al af in een sfeer van afscheid en
sterven, die mij even de toon van Der Tod in Venedig te binnen riep; de tekst De
palen handelt over verklikking en dood; De meestermetser is een antisprookje,
eindigend met de Icarus-dood van de meestermetser; de sfeer in de bekoringen van
Antonius kwam al ter sprake: ze is niet weemoedig, maar chagrijnig. In het Posthuum
Interview met Verlaine treedt dan nog een ik-Brulez op die een streept komt trekken
onder de balans van dit uitgebluste schrijverschap. Wat tevoren in hij-gedaanten min
of meer allegorisch werd verbeeld, wordt hier betogend en vermanend, als het ware
van over het graf, uitgesproken. Hoe wrang en ontluisterend Brulez' ironie kan
invreten, moge blijken uit het défilé van Antoniusbeko-
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ringen. Daarin ontmythologiseert hij op chagrijnige toon een aantal heilige Waarheden
en Waarden: het artistieke scheppingsproces en het geflirt met de muzen, de ijdelheden
van publiceren en recenseren, de sociale voorzieningen en de collectivisering, waarbij
Antonius brommend tegenwerpt dat ‘het goede politiek (is) het ergste te verwachten’
(47), verder de psychiatrie, de onnozelheid der vrouwen en seksmaniakken. Als alle
bekoorders verdwenen zijn, mag een onbekende stem door het open deurraam de
conclusie trekken: ‘Ge hebt volkomen gelijk. Waarlijk: noch de Kunst, noch de
Gemeenschap, noch de Wetenschap, noch de Schoonheid (Liefde incluis) zijn
voldoende bestaansredenen.’ (90). Bestaansreden kan wél zijn: de heilige en voldoende
dagtaak van het integer individu in het tuintje achter de schans.
Brulez' wereldwijze ironie komt ten slotte nog tot uiting in de structuur en stijl
van zijn verhalen. Belezen en gecultiveerd, bedwongen en gemeten schrijft hij in
zijn wat ouderwets en onzuiver Nederlands zijn gedachten neer. Allusies en citaten
horen erbij, zoals bij M. Gijsen. Aan de klassieke gerichtheid van zijn stijl
beantwoorden zijn voorkeur voor aforistische veralgemeningen en de allegorische
inslag van zijn teksten. De meestermetser is een ‘conte philosophique’ in de vorm
van een cultuursprookje, De palen een allegorie over de terreur in onze maatschappij.
Maar hij zou Brulez niet zijn, indien hij de relevantie van zijn klassiek beheerst
schrijverschap ook niet kritisch in de weegschaal legde. Hij laat aan Verlaine het
postume laatste woord: ‘Reeds vallen langere schaduwen van de toppen der bergen...
Ik hoop dat gij u hier best zult kunnen wennen na uw afscheid aan de aarde die, meer
dan deze onderwereld, een schimmenrijk is. Hier doet de kunstenaar gewillig afstand,
niet alleen van alle hoop, maar ook van alle ambitie en zelfvoldaanheid. Ja, lang is
de kunst, kort is het leven en we kunnen niet eenmaal zeker zijn dat onsterfelijkheid
ons oeuvre beschoren blijft in het hiernamaals.’ (103).
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De laatste ronde
Joyce en Jahnn
Bij het bijzonder interessante opstel van Johan Nowé over Hans Henny Jahnn (D.W.
& B. 1973, nr. 2) zou ik graag een kanttekening maken in verband met Jahnns
verhouding tot Joyce, die niet juist weergegeven is. Nowé constateert terecht een
aantal overeenstemmingen tussen Ulysses (1922) en Perrudja (1929), maar
veronderstelt ten onrechte dat Jahnn Joyces roman niet kende: zowel aan de hand
van interne als externe criteria kan men het tegendeel bewijzen.
In hoofdstuk XXII leest Perrudja een niet nader geïdentificeerd boek en citeert
daaruit:
‘Rotzgrünes Meer.’ Ein Edelstein. Erhabenes mit alten geringen Worten
sagen... (Fischer Bücherei, 1966, p. 233).
Dat zal de meeste lezers van Ulysses wel de schok der herkenning bezorgen: ‘the
snotgreen sea’ is een van Buck Mulligans onvergetelijke grollen (overigens een
parodie op de ‘wijndonkere’ zee van Homerus) (Bodley Head, 1960, p. 3). Het was
dus kennelijk Jahnns bedoeling zo een discrete hulde aan Joyce te brengen. Dat is
waarschijnlijk ook het geval met de naam ‘Almidano Artifoni’, die plots opduikt in
een opsomming van bezoekers bij Perrudja: een gelijknamige figuur treedt op in de
‘Wandering Rocks’-episode van Ulysses (Perrudja, p. 448; Ulysses, p. 292-293).
Er zijn overigens nog tal van andere overeenkomsten - ook op het vlak van structuur
en textuur - die nauwelijks toevallig kunnen zijn; meer hierover is te vinden in Breon
Mitchells opstel over ‘Hans Henny Jahnn and James Joyce: The Birth of the Inner
Monologue in the German Novel’ (Arcadia 6, 1971, nr. 1, pp. 44-71). Mitchell
bespreekt ook de externe criteria: een onderzoek van het manuscript van Perrudja,
dat tussen 1922 en 1929 in twee versies ontstaan is, leidt tot de vaststelling dat in de
eerste versie (1922-1927) nog geen innerlijke monologen voorkomen; wanneer men
weet dat Jahnn zich in oktober 1927 onmiddellijk een exemplaar van de Duitse
vertaling van Ulysses aangeschaft heeft, wordt het duidelijk wie zijn ‘gangmaker’
geweest is bij het schrijven van de tweede versie (1927-1929). Vooral omdat Jahnn
ook openlijk zijn enthousiasme voor Joyce betuigd heeft. Aan de hand van dit
individuele geval zou ik nu even tot een zeer fundamentele problematiek willen
komen: in principe is het zeker meer verantwoord een ruime mogelijkheid te laten
voor spontane parallellen, zoals Nowé dit doet, dan in het wilde weg ‘invloeden’ te
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gaan construeren. Maar als die invloeden aantoonbaar zijn, moet men ze toch als
dusdanig proberen te beschrijven - ook al is het begrip ‘invloed’ epistemologisch
gezien nogal onbevredigend gedefinieerd tot nu toe, ook al wijzen sommige
nieuwlichters van de literaire theorie dit begrip zonder meer af als behorend tot een
overeeuwse, causalistische literatuurwetenschap. Veel aannemelijker lijkt me Frank
Maatjes' opvatting, dat een literatuurgeschiedschrijving die een beeld tracht te geven
van de ontwikkeling van het literaire leven, het niet geheel zonder het begrip ‘invloed’
zal kunnen stellen; wél moet men telkens de invloed specificeren: in welke ‘laag’
van het werk is hij merkbaar (stijl, motieven, enz.)? De belangrijkste vraag is dan
uiteindelijk, wat de ‘overgenomen’ elementen in het nieuwe werk ‘doen’.
(Literatuurwetenschap, 1971, p. 34-35)
Deze problematiek moet zeker zo scherp mogelijk gesteld worden in verband met
de invloed van Joyce, omdat die alsmaar duurzamer en diepgaander blijkt te worden
(in tegenstelling tot bijv. de invloed van Kafka, die al lang voorbij zijn hoogtepunt
schijnt te zijn). Het is dan wel van belang de aard van de filiatie telkens zo precies
mogelijk te bepalen en te waarderen, hoewel natuurlijk altijd subjectieve factoren
zullen meespelen bij het trekken van de scheidslijn tussen diepgaande en incidentele
beïnvloeding, tussen imiteren en emuleren. In de extreme gevallen wordt het verschil
toch wel duidelijk: zo blijkt uit Rob Delvignes vergelijking van Ulysses en Meneer
Visser's Hellevaart (Spektator I, 1972, nr. 6) onmiskenbaar dat Joyce een veel
zwaardere impact gehad heeft op Vestdijk als bijv. op Jahnn of Hermann Broch, om
nog maar te zwijgen over Alfred Döblin, die Joyce weinig of niets te danken heeft
(hoewel men hardnekkig het tegendeel blijft beweren). Dat betekent niet dat Vestdijk
een epigoon zou zijn: bij het lezen van zijn roman heeft men zelden het idee dat men
Joyce aan het lezen is; meestal weet Vestdijk wel een eigen stem door het geheel te
laten klinken. Hoewel zo'n filiatiepatroon zal gerelativeerd worden naarmate ons
perspectief verandert door de lectuur van nieuwe werken die min of meer in de
schaduw staan van Joyce, toch is het op dit ogenblik nuttig; daarom leek het me
wenselijk Jahnns plaats in dit patroon nauwkeuriger te bepalen.
Joris Duytschaever

Verzen van Edward Vermeulen
Dat Edward Vermeulen of Warden Oom (1861-1934), schrijver van drieëntwintig
boeken, romans, verhalen en herinneringen, ook dichter was, zullen de lezers van
zijn Reis door het Leven (1931) weten. Hij schreef reeds jeugdgedichten toen hij
studeerde aan het Roeselaarse kleinseminarie en daar in de klas van Alfons van Hee
zat, de wondere humorist van 't Manneke uit de Mane, ook dichter en dramaturg, die
er nooit toe gekomen is zijn werk in boekvorm uit te geven. Vermeulen is ermee
doorgegaan tot hij, vijftig jaar oud, zijn eerste romans publiceerde en zelfs nog later,
tot in zijn levensavond.
Wat hij als dichter nagelaten heeft werd nu gepubliceerd door zijn neef Marcel
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Vermeulen, pastoor van Lo, onder de titel Volkse Verzen (1973). De bundel bevat
veel gelegenheidspoëzie, ook enkele berijmde sagen, met daarnaast natuurtaferelen
en lyrische ontboezemingen. Edward Vermeulen was bevriend met Omer Karel de
Laey, zij spraken hetzelfde dialect en zijn invloed is soms merkbaar. Een andere keer
menen wij een verre nagalm te horen van Stijn Streuvels, of liever een uiting van
hetzelfde levensgevoel, in het gedicht dat ons herinnert aan De kwade Dagen uit
1906. Het heet De Ketsekar en verscheen voor het eerst in het maandschrift Nieuwe
Wegen (II, 11, november 1911), een periodiek waarvan Vermeulen redacteur was:
‘'t Land ligt volgezopen, tetsch
en vuil te weien. Langs de wegen,
't groen hangt slap en fletsch
te treuren, druipend in de regen.
't Blinkt op 't veld en 't water stroelt
de laagten in, de mollegaten
speiten wroed en 't oorsop spoelt
uit 't veld, dijkover, op de straten.
Ouw! Juutouw! Door 't strateslijk
een ketsekare hotst, al djakken
stapt de ketser langs den dijk
bezijds de kar, vol baktezakken.
Juu! Juutouw! Hij tiert en kletst.
De karre glibbert in de slagen,
rijst klim-op en zwinkelt, gletst
en kraakt en piept, al wiegewagen.
't Peerd klauwiert, al blazend, dom
getrokken, af: geen haartje drooge.
Poef! poel-in. De kar slaat om
in 't slijk, met 't rechter wiel omhooge.
't Regent storme voort, geen ziel
in 't rond, verlaatnis om-end-omme!
Bakten in het slijk! en 't wiel
omhoog! De ketser huilt: verdomme!’

(Ketsekar = kar waarmede de ketser [voerman] naar de klanten van de molenaar reed
om graan op te halen en waarmede hij later het meel om te bakken [de ‘bakten’] weer
thuis afleverde. Tetsch = deegachtig. Weien = water opgeven. Stroelen = snel en
bruisend stromen. Speiten = spatten. Wroed = als razend, geweldig. Oorsop =
modderwater. Djakken = slaan met de zweep. Dijk = sloot. Juut en juutouw = bevelen
aan de paarden. Zwinkelen = zwenken, zwaaien. Klauwieren = een geweldige
krachtsinspanning doen. Storme = ononderbroken en geweldig. Omend-omme =
overal.)
André Demedts
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Duo voor gitaar en hobo
De maan is bevroren
Sirius een beest,
Wat heb ik verloren
dat nooit is geweest?
Goud in de voren
Is God een geest?
't Slaat op de toren
Gestoord is het feest.
Waar groeit het koren
dat alles geneest?
De maan is bevroren
Sirius een beest,
Wat heb ik verloren
dat nooit is geweest?
Frans de Wilde
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Antologia da literatura flamenga
Vertalingen van onze letterkunde naar het Portugees komen niet veel voor. Uit de
jongste tijd is ons slechts één roman bekend: O Homen de Cabeça rapada (1971),
De man die zijn haar kort liet knippen van Johan Daisne. Nu verscheen niettemin in
een Collecçao Autores Universais een bloemlezing uit onze verhaalkunst en poëzie,
ingeleid, samengesteld en vertaald door Fernanda Botelho (Livraria Bertrand, Lisboa
1972). Het boek telt 270 bladzijden en bevat proza-uittreksels en gedichten van bij
de veertig auteurs. In een historisch perspectief gezien, zijn het de bekende namen.
Bij de prozaïsten is Dirk de Witte (o1934) de jongste en ontbreken Rose Gronon
(1901) en Jef Geeraerts (1930). De dichterskeuze bleef, waarschijnlijk om het boek
niet te dik en te duur te maken, tot de ouderen beperkt. Op Herwig Hensen (1917)
volgt nog alleen Hugo Claus (1929).
André Demedts

In het Frans vertaald
Het belangrijke werk dat Prof. Dr. Pierre Brachin ondernomen heeft om de
Nederlandse literatuur bij het Frans lezende publiek bekend te maken, nadert zijn
voltooiing. Als vijfde deel in een reeks van zeven, verscheen einde 1972 zijn
Anthologie de la Prose néerlandaise, Pays-Bas II. Romanciers et Nouvellistes. De
vorige delen waren gewijd aan de Nederlandse letterkunde in België en aan de
Noordnederlandse geschiedschrijvers en essayisten. Er worden nog twee
bloemlezingen in het vooruitzicht gesteld, een Anthologie de la Poésie néerlandaise
des Pays-Bas en een Anthologie de la Littérature Afrikaans. De uitgevers zijn Aubier
in Parijs en Asedi in Brussel.
Het jongst verschenen boekdeel telt niet minder dan 485 bladzijden. In de inleiding
worden de vertaalde schrijvers vrij uitvoerig en met heldere kennis van zaken
gekarakteriseerd en belicht in hun onderlinge verbanden, tegen de achtergrond van
hun tijd. Daarop volgt een lijst van Noordnederlandse romans en verhalen die in het
Frans vertaald zijn. De gebloemleesde teksten - 437 blz. - staan Nederlands en Frans
tegenover elkaar, wat voor studenten en scholieren die Nederlands willen leren, van
groot belang is, nu aan de Franse universiteiten en een aantal middelbare scholen en
vrije cursussen in Frans-Vlaanderen de belangstelling voor onze taal langzaam
toeneemt.
De objectieve en verantwoorde keuze van de behandelde auteurs moge blijken uit
de inhoudstafel. Er werden één of meer fragmenten of verhalen opgenomen van Betje
Wolff en Aagje Deken, Hildebrand, Multatuli, Van Looy, Van Eeden, Couperus,
Van Schendel, Van der Leeuw, Bordewijk, Coolen, Slauerhoff, Vestdijk, Du Perron,
Blaman, De Vries, Carmiggelt, Van der Veen, Hermans en Van het Reve. Acht
medewerkers, studenten en oud-studenten van Brachin, hebben hem als vertalers
geholpen. Het resultaat van hun aller inspanning is door de nauwgezetheid en juiste
schakering waarin de oorspronke-
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lijke betekenis van de teksten in het Frans bewaard wordt, bewonderenswaardig. Wij
kennen niets in andere talen dat bij deze prestatie vergeleken kan worden.
André Demedts

Met B.R.T. steeds tevree
In een prijzenswaardige poging om zichzelf en z'n programma's bij àlle luisteraars
populair te maken en de cultuur tot in de nederigste hutten te laten doordringen, heeft
BRT-1 zijn klassiek morgenconcert 'n eerste maal omgedoopt tot concert van lichte
klassieke muziek en in 1973, het nog duidelijker over de jolige boeg gooiend, tot het
programma Viva Vivaldi!
Dit is, vanzelfsprekend, een vondst, en omdat het niet zeker is dat de vinders
daarvan in de eerstkomende jaren nog eens even goede invallen zullen hebben, mogen
hier alvast voor de nabije toekomst enkele suggesties gedaan worden:
Ach! Bach!
Bravo Rameau!
Olé Suppé!

(De reeks kan worden voortgezet.)
Ludo Simons

Odette
Nu Odette dood is, moet iemand het optekenen. Ik zal de jongste zijn van hen die
zich haar zullen herinneren - er zijn er die haar nog bij Jozef en Tine Muls op de
Marentak hebben meegemaakt, maar het hoeft immers geen uitvoerig in memoriam
te zijn. ‘Ik ben maar een klein persoontje’, placht ze zelf in haar Slavisch Vlaams te
zeggen, en je wist nooit of ze het figuurlijk of letterlijk bedoelde. Toen ook Tine
Muls gestorven was - ‘Tante’, zei ze, met de Franse nasaal -, werd ze plots de
draagster van alle herinneringen uit de Marentak en voelde ze zich verantwoordelijk
voor de naroem van ‘minier Joseph’. Wie geschikt leek of in aanmerking kwam om
voor Jozef Muls' nagedachtenis iets te ondernemen, werd met haar vriendschap
overladen, en haar affectie was niet alleen mateloos, ze was ook wel eens onmatig.
Niemand nam haar dat kwalijk. Sinds Henri Muls haar meer dan een halve eeuw
geleden uit de Kaukasus had meegebracht, had ze zich op de Marentak vastgeënt,
en haar wereld begon en eindigde daar. Aan de Frankrijklei leefde ze nog enkele
jaren voort met de souvenirs van Kapellenbos, terwijl de Marentak ontluisterd en
ontwijd werd. En in de vroege lente van dit jaar is ze gaan sterven in Sourbrodt, bij
Rose-Marie Muls, zodat de kringloop voltooid is.
Odette Meletie is dood, God hebbe haar klein persoontje.
Ludo Simons
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Boekbesprekingen
De spooktrein
Ook in zijn jongste boek De Spooktrein (uitg. Walter Soethoudt, Antwerpen 1972),
betoont Walter Roland zich een geëngageerd auteur, al vermijdt hij al te nadrukkelijk
op de voorgrond te treden. Alleen tot slot van zijn verhaal waarschuwt hij ervoor dat
wreedheden als hij beschreven heeft, iedere dag opnieuw mogelijk zijn. In mei 1940
werden ettelijke verdachten, waaronder veel onschuldigen, in ons land aangehouden
en per trein naar Frankrijk gezonden. Enkelen, denken wij maar aan Joris van Severen,
hebben die wegvoering met hun leven bekocht. Hun gevangenschap was een hel,
hun bewakers stelden zich als onverantwoordelijke bruten aan, waarvoor slechts ter
verontschuldiging kan ingeroepen worden dat ook zij slachtoffers waren van de
verwarring en de opgedreven haatgevoelens uit die eerste oorlogsweken. Roland
heeft zijn verhaal in een zakelijk nuchtere toonaard geschreven, waardoor het evenveel
van een reportage heeft als van een literaire schepping.
André Demedts

Hof ter Viere
De historische roman van R. van Gerven Hof ter Viere (Orion, Brugge 1972) is het
werk van een zeventigjarige onderwijsman, geboren in 1902, die als heemkundige
en schrijver over plaatselijke geschiedenis naam heeft gemaakt. Die levensachtergrond
vinden zijn lezers in Hof ter Viere terug. Het verhaal is gesitueerd na de beroerten
van de 16de eeuw, toen in het poldergebied aan de linker Scheldeoever, dat zwaar
onder de oorlogsverrichtingen geleden had, het normale landbouwbedrijf weer kon
worden aangevat.
De actie verloopt rond de figuur van een Spaans oud-soldenier, die deel heeft
uitgemaakt van een sekte waarvoor onrust stoken een opdracht was: ‘vier’ moest
branden, om de vooruitgang mogelijk te maken. Het boek moet gelezen worden als
een sage uit lang voorbije tijden, waarin veel onopgehelderd blijft. De verwoording
wijkt nochtans van de volksepiek af: Van Gerven ontleedt en beschrijft meer en is
in de grond meer lyricus dan verteller.
André Demedts
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Ruimte in de roman
Prof. Jean Weisgerber bundelde de zes opstellen over de ruimte in recent Nederlands
verhalend proza, die eerder gepubliceerd werden in het NVT (Proefvlucht in de
romanruimte, Amsterdam, Athenaeum-Polak, Van Gennep, 1972, 204 blz.). Hij
schreef er een uitvoerig theoretisch essay bij over De Romanruimte. Dit slothoofdstuk
bevat een kritische balans van de (niet zo talrijke) theoretische studies over de
romanruimte én van Weisgerbers eigen bevindingen n.a.v. zijn analyses van werk
van L.P. Boon, H. Claus, I. Michiels, W.F. Hermans, G.K. van het Reve en H.
Mulisch. De systematiserende slotbeschouwingen die om het zo maar eens te zeggen
de klap op de vuurpijl (in de ruimte) hadden moeten zijn, geven de lezer echter minder
houvast dan de zes analyses, die het grote voordeel bieden niet te verijlen in gissingen
en nog hoogst tentatieve speculaties. J. Weisgerber heeft alvast de verdienste gehad,
als een der eersten in ons taalgebied het onderzoek van de epische ruimte in theorie
en tekstanalyse te hebben gestimuleerd. Zijn slothoofdstuk toont op de eerste plaats
aan hoe onzeker de affirmaties op dit stuk vooralsnog moeten blijven. Als bovendien
ook nog de relaties tussen de literaire ruimte en die in de beeldende kunsten, de
psychologie, de wiskunde en andere wetenschappen uit deze eeuw in een
theoretisch-wijsgerig raam moeten besproken worden, kan men het de auteur niet te
zeer kwalijk nemen dat zijn theoretisch model in de huidige stand van zaken
betrekkelijk vaag blijft. Ik meen verder dat J. Weisgerber er zich door ongetwijfeld
zeer respectabele namen uit de structuralistische school - fonologen, etnologen,
psychologen e.a. - toe heeft laten verleiden, te veel krediet te schenken aan de
operationele waarde van de beruchte binaire opposities (in de aard van: veraf/dichtbij,
hoog/laag, achter/voor, enz.). Ik begin mij af te vragen of het in de humane
wetenschappen nog geoorloofd is tot drie te tellen, nu wij de computer blijkbaar
binair moeten instrueren, of beter: kunnen wij de complexiteit van eenmalige culturele
gegevens niet anders meer te lijf gaan dan met binaire schema's? De reductionistische
inslag van zulke schema's of polariteiten lijkt mij niet altijd een winst op te leveren.
Of dergelijke schema's in de praktijk van de analyse en interpretatie voldoende
operationeel zijn, lijkt mij ook twijfelachtig. Het kunnen wel stimulerende zoekbeelden
zijn, een soort rasters die men over objecten (romans bij voorbeeld) schuift, maar bij
nader toezien blijken die objecten zich binnen de coördinaten van het raster nogal
weerspannig te gedragen.
Dan lees ik toch liever de romananalyses zelf. De auteur toont op overtuigende
wijze aan dat de ruimtestudie een even valabel uitgangspunt biedt als welke andere
methode ook. De ruimte doet hier dienst als oriënteringscentrum, van waaruit
bevindingen, die eventueel langs andere wegen opduiken, kunnen worden aangevuld
of geconfirmeerd. J. Weisgerber relativeert dus zelf de geldigheid van zijn approach
via de ruimte, die hij zelfs een ‘omweg’ tot een beter en grondiger interpreteren van
bepaalde werken noemt (blz. 8). Zijn eclectische visie van de polyvalentie der
literairkritische methoden heeft hij vroeger voldoende
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duidelijk geformuleerd. Dit boek is daarvan een nieuw getuigenis. Het komt me
trouwens voor dat de auteur in zijn analyses over veel andere dingen dan alleen de
ruimte moet spreken, waaruit moge blijken dat het ruimteonderzoek fungeert als
invalshoek die, al of niet in combinatie met andere benaderingen, toegang verleent
tot de tekst in zijn verscheidenste facetten, afgezien van de vraag of die allemaal
vanuit de ruimte benaderbaar zijn. Dit is het geval in de analyses van De
Verwondering en Het boek alfa en het meest van al in het essay over Werther Nieland,
waar J. Weisgerber toegeeft: ‘Wij hebben ons nu van het domein van de zuiver
zintuiglijk waarneembare ruimte nogal verwijderd’ (blz. 113). Zijn analyses hebben
betrekking op thematische, structurele, linguïstische, stilistische aspecten van de
tekst in hun vervlochtenheid. Het aspect ‘ruimte’ alléén kan deze verstrengeling geen
recht doen. Misschien mag er bij gelegenheid ook de psychoanalyse nog wel bij,
waarover J. Weisgerber deze aardige opmerking ten beste geeft: ‘De voornaamste
tekortkoming van de psychoanalytische kritiek is dat deze vaak door erotisch
bezetenen lijkt te worden beoefend’ (blz. 115)... Nu, zo'n vaart zal het wel niet nemen,
wanneer deze heren tegenover hun methode ten minste evenveel relativerend gezond
verstand aan de dag leggen als J. Weisgerber tegenover de zijne.
Marcel Janssens

Literatuur in China
De bundel Het Chinese alternatief in literatuur en ideologie van D.W. Fokkema
(Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972, 280 blz.) bevat een aantal opstellen en lezingen
over het Chinese geestesleven sinds de jaren 1930, meer bepaald over de evolutie
van de Chinese literatuur tot en met de Culturele Revolutie. De auteur is als
comparatist werkzaam aan de Universiteit te Utrecht. In een openbare les over
‘Cultureel relativisme en vergelijkende literatuurwetenschap’ (1971) omschreef hij
de methode waarvan zijn opstellen zovele illustraties zijn, namelijk, dat hij in het
raam van zijn cultureel relativisme, dat zoveel mogelijk recht doet aan de historische
achtergrond, tevens aan de lezer de vrijheid wil laten om een persoonlijk oordeel te
vormen (blz. 223). Fokkema tracht dan ook de presupposities van het eurocentrische
denken zoveel mogelijk te doorbreken om de Chinese cultuur recht te kunnen doen.
Het lijkt voor mij na lectuur van dit boek meer dan ooit geboden, westerse opvattingen
van literatuur en kunst in hun betrokkenheid op de samenleving grondig te relativeren,
wil men iets van het Chinese, inzonderheid van het mauïstische denken over literatuur
en maatschappij begrijpen. Het humanisme zoals het in het Westen en ook in China
vóór de communistische machtsovername in aanzien stond, schiet in dit opzicht ten
enen male te kort, zoals ook de evolutie van het marxisme in de Sovjetunie een
schrikbeeld is geworden voor de mauïstische militant. Gewoon om te kunnen
meedenken, a fortiori om hiervan iets te appreciëren, is het absoluut nodig dat men
binnen-
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treedt in de alternatieve denkkaders van de mauïstische dialectiek tussen theorie en
praxis. De basis van dit denken is zonder twijfel materialistisch. De Chinese cultuur
is de meest materialistische die er ooit geweest is (zoals men o.m. kan lezen in aan
China gewijde opstellen in Tel Quel). De oude staats- en levensleer van het
confucianisme, waarvan het mauïsme in zekere opzichten de continuïteit verzekert,
berust op een materialistisch utilitarisme, waaruit de didactische functie van de
kunstenaar/leraar in de samenleving voortvloeit. Alle toespraken van Mau
onderstrepen de utilitaristische zending van de kunstenaar in het kader van de
klassenstrijd. Een dergelijke revolutionaire utopie, waar wij met ons westers
scepticisme graag een dosis van naïviteit in zien, verantwoordt de verwerping van
het humanisme en van het burgerlijk individualisme, en verklaart de radicalisering
van het marxisme-leninisme die met repressief geweld o.m. in de Culturele Revolutie
tot uiting kwam. Wie schouderophalend of meewarig-glimlachend aan de naïeve
mythen van de Pekinese opera onder Mau zou voorbijgaan, heeft van de
Chinees-communistische ‘romantiek’, die heel wat anders beoogt dan het socialistisch
realisme onder Stalin, niet veel begrepen.
De dialectische relaties tussen theorie en praxis, tezamen met de in westerse ogen
nogal vreemde combinatie van historisch materialisme en revolutionaire romantiek,
vormen naar mijn gevoel het meest boeiende aspect van het Chinese alternatief. Zo
is er bijvoorbeeld in de mauistische bijbel geen plaats voor een revisionistische
politiek op korte termijn. Het einddoel, dat ligt achter alle tot dusver bereikbare
kimmen, nl. de verwezenlijking van de proletarische maatschappij, duldt immers
geen compromissen. De achterstand van de structuren van de bovenbouw t.o.v. de
gebiedende politieke en economische structuren kan alleen worden goedgemaakt
door een onvoorwaardelijke dienstbaarheid van de bovenbouw in het kader van de
revolutie. Een dergelijke materialistische ideologie is op onwrikbare wijze normatief.
De Chinese leiders kunnen zich geen pluralisme veroorloven. Het respect voor de
fictionaliteit van het esthetisch object, dat in de westerse kunstfilosofie als een
verworvenheid geldt, heeft in deze ideologie niet de minste zin. In literatuur en
literatuurtheorie (voor zover die van de praxis kan worden onderscheiden) worden
de westerse waarden van fictionaliteit en autonomie radicaal teruggedrongen.
Literairtechnische problemen of stilistische vormgeving, waar wij zo voor
gesensibiliseerd werden door alle tendensen in de westerse literatuurwetenschap
sinds weldra een volle eeuw, verschrompelen in dit perspectief tot zo iets als een
intellectuele sport van burgerlijke lediggangers. Mau kan in zijn toespraken, o.m. in
Jenan in 1942, wel zeggen dat er een politiek én een artistiek criterium voor de
evaluatie van de literatuur gehanteerd kan worden, maar beslissend is de politieke
efficaciteit van een tekst in het licht van de revolutionaire ideologie en praxis. Een
schrijver hoort als elk ander arbeider een radertje in de grote machine van de revolutie
te zijn. Toegegeven dat deze alternatieve ideologie een remedie kan zijn voor het
isolement van literatuur en literatuurstudie als vakspecialismen (of vakidiotieën?),
toch
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is het voor mij zeer de vraag of het nu zo maar eurocentrische hybris zou zijn die er
ons nu, in 1973 in het Westen, toe noopt (of verleidt?) de eigenwaardigheid van het
fictionele esthetische cultuurprodukt te blijven verdedigen? Achter deze affirmatie
steekt wellicht ook een ideologie (en een antropologie, en een concept van de
humanisering, enzovoort) - een ideologie, die wij ons kunnen en moeten permitteren,
zonder dat wij de kunstenaar ontslaan van de plicht een radertje in de permanente
revolutie te zijn.
Marcel Janssens

Literaire herdrukken
Bij Nijgh en Van Ditmar verscheen de 22ste druk van Aart van der Leeuws De kleine
Rudolf, een neoromantisch meesterwerk in het Nederlandse proza, dat door zijn groot
aantal herdrukken ook bewijst als zodanig in en buiten de school herkend te worden.
Dezelfde uitgever laat Blokken. Knorrende beesten. Bint, drie korte romans van F.
Bordewijk voor de tiende maal het licht zien, drie werken met fel dramatische inhoud
doch kernachtig en beheerst geschreven. Naar aanleiding van de verfilming biedt
deze uitgever ook de 29ste druk aan van Dorp aan de Rivier, wellicht het beste werk
van Antoon Coolen, waarin hij zijn meest onvergetelijke romanfiguur, Tjerk van
Taeke, in legendarische grootheid heeft uitgebeeld. Grillige Kathleen van de
jonggestorven René Gijsen, een naar vorm en inhoud experimentele roman over de
‘démon de midi’ bij een veertiger, heeft een tweede druk bij dezelfde uitgever.
De Clauwaert (Leuven) biedt de tweede druk aan van twee vroeger in ons tijdschrift
besproken historische romans van Rose Gronon, Orso en Sarabande. Bij de Reinaert
Uitgaven (Brussel) verscheen een Jozef Simons-Omnibus, die een drietal romans en
een paar novellen bevat: Eer Vlaanderen vergaat, Dientje Goris, Bonifacius
Suikerbuik, De Danstent en Caïphas, waarin zijn gaven van verteller, ironisch satirist
van sociale en nationale mistoestanden, warm en gemoedelijk kenner van het
Kempense volksleven overtuigend blijken. Hans Fallada heeft veel geschreven, maar
zijn enige te lezen of te onthouden roman is Wat nu, kleine man?, hier in herdruk
aangeboden, een realistisch-aangrijpend beeld van de gevolgen van economische
crisis en anti-sociaal cynisme op de kleine, weerloze mens in de crisistijd rond 1930.
De Reinaertreeks biedt ook een herdruk van Albert Helmans eerste roman De Stille
Plantage, die misschien ook zijn beste is gebleven: prachtig-poëtische evocatie van
de exotische atmosfeer (Suriname), volmaakte vermenging van de sociale en erotische
motieven. Onze redacteur Valeer van Kerkhove heeft tot op heden drie romans
geschreven De Weerlozen, Dies Irae, De Bungalow, die door hun psychische
waarachtigheid en hun religieuze dramatiek een aparte plaats hebben. Zij ook werden
in een Omnibus verzameld.
In de Vlaamse Pockets (Heideland, Hasselt) verscheen een herdruk van Orpheus,
een in romantisch-poëtische sfeer geschreven liefdesverhaal van Albe, behorend tot
het bekoorlijkste proza dat deze dichter heeft geschreven. Het huldecomité Richard
Dewachter gaf n.a.v.
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de vijfenzeventigste jaardag van deze schrijver een tweede editie uit van zijn roman
Het huis bij de schoren, een realistische streekroman, die blijk geeft van grondige
kennis van en sympathie voor Klein-Brabant aan de Schelde met zijn vissers en al
hun lief en leed (uitg. Cloostermans, Naamsesteenweg 351, Heverlee).
De Marnixpockets van Paris-Manteau brengen de derde druk van Doppen van
Marcel Matthijs, een wrang sociaal-realistisch verhaal, gegrepen uit de economische
crisis der dertiger jaren, en een herdruk van Een koele hel, romandebuut van Werner
Pauwels. Het is m.i. een hoogtepunt in het debutantenproza van de jongste jaren: het
ongewoon agressief, rauw en kort-geschreven verhaal van een mislukt huwelijk,
waarin man en vrouw elkaar doodpesten. Afschuwelijk, maar - zo vrees ik - reëel.
Alb. Westerlinck

Varia
- Van het toneelstuk Andreas Vesalius door Pieter de Prins is een schooluitgave met
inleiding en aantekeningen verschenen bij De Sikkel (Antwerpen), bezorgd door F.
van Passel en J. van Craen.
- Uit de V.W.S.-cahiers (Westvlaamse Letteren) - beheer Raf Seys - ontvingen we
nr. 34: een bloemlezing uit het werk van Karel van Mander Het Schilderboek ingeleid
door R. Seys en J. Strosse, met uitvoerige bibliografie; en als nr. 42 een bloemlezing
uit het werk van Achiel van Acker, samengesteld door R. Seys, ingeleid door Richard
Declerck.
- Bibliografie van Stijn Streuvels, samengesteld door Rob. Roemans en Hilda van
Assche, is eindelijk verschenen (Uitg. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen)
als een voor de Streuvelsstudie onmisbaar instrument.
- Voor liefhebbers van de 18de-eeuwse Vlaamse cultuurgeschiedenis vermelden
wij dat het godsdienstig-historisch drama Het heilig Kruisspel van Galmaarden werd
uitgegeven door J. Spanhove m.s.c., door hem ook folkloristisch, historisch en
structureel ingeleid (Uitg. Ascania, Mallestraat, Asse). Historisch boeiend, literair
zeer stuntelig!
- Ludo Simons liet in de reeks Poëtisch Erfdeel der Nederlanden (Heideland,
Hasselt) een bloemlezing met inleiding verschijnen van de bard en baard Willem
Gijssels, liedertekstschrijver en volksdichter, met een zeer boeiende historische
inleiding.
- Jos Brabants publiceerde Inleiding tot de kristelijke pedagogiek van Guardini
(Uitg. Brabant, Evergem), een boekje dat meer biedt dan de titel zegt omdat een
breder levensbeeld van Guardini ter spraak komt, antropologisch interessant.
- Als nr. 261 en 262 van de Vlaamse Pockets (Heideland) verschenen Zie je wel!
en Mooi tot Bewolkt, twee bundels cursiefjes van Jos Ghijsen. Een test van enkele
uren in mijn relax heeft er mij van overtuigd dat Jos Ghijsen zijn peil bewaart dank
zij scherpe opmerkingsgave, beheerste stijl en droge humor.
Alb. Westerlinck
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Wat lult u toch allemaal?
Hans Plomp kondigt in Brigadier Snuff rookt stuff. Een liederlijk verslag
(Paris-Manteau) aan, ter attentie van wie het nog niet mocht weten, dat hij het tot
specialist in de euforologie bracht en een geheimzinnig ‘Neo-Romantisch
Genootschap’ heeft gesticht, tot meerdere liederlijke eer en glorie van drugverslaafden,
homofielen en andere neukers aller landen. De korte prozastukjes uit zijn bundel
illustreren voor mijn part alleen maar wat hij Larrie laat zeggen: ‘Ze doen maar wat
jongen, ze doen maar wat. De wereld is echt helemaal volkomen dolgedraaid.’ (21).
Geen mens die er nog aan kan twijfelen! Wie een idee wil hebben van wat liederlijke
culturele decadentie kan zijn, is hier aan het juiste adres. En het kan altijd nog straffer,
nog onwelriekender, Hans Plomp bewijst het. Nu je met homofilie de burger in de
Lage Landen niet meer op stang jaagt, moet je alvast een harem homofielen doen
opdraaien. Hans Plomp kan dat, met zware praat, belachelijke banaliteiten,
aanstellerige branie, en met een loense blik naar de commercie. Hij durft op de
schutting schrijven terwijl iedereen het ziet, ook de wijkagent. Wat een durf! Ik heb
er geen bezwaar tegen dat er op de schutting geschreven wordt, integendeel. Ik stel
voor dat er bij Amsterdam een groot recreatieterrein zou aangelegd worden, met
immense schuttingen, waarop jongelieden als Hans Plomp het hoognodige kwijt
zouden kunnen. De Randstad zou op die manier opgevrolijkt kunnen worden, al vrees
ik dat er weinig volk naar zou komen kijken. De anale fixatie, het is toch ook niet je
dàt. En een boekje vol met zo iets is wat veel. Je kunt natuurlijk ook met talent op
de schutting schrijven, maar daar heb je naast een schutting ook talent voor nodig.
Wat hier gebeurt, kan ik alleen met Hans Plomps eigen woorden laten overkomen:
‘Wat lult u toch allemaal? Willems begon nu nijdig te worden, want meestal was hij
de beleefdheid zelve tegen zestigers. Het heerschap ging recht tegenover hem staan.
- Al jij al iemand bent, meneer, dan ben je wel een miserabele, zei het heerschap
belerend. - Begrijp je dan nog niet, dat je pas groot wordt als je je mond leert houden?’
(105).
M. Janssens

Brieven aan grootvader
Na een paar novellen verscheen nu ook een soort korte roman van Jozef Deleu,
Brieven naar de overkant (Orion-Desclée de Brouwer). Het is niet makkelijk precies
het genre te bepalen waarin deze tekst thuishoort. Een brief-roman is het niet, al
spreekt het schrijvende ik wel een ‘je’ (de overleden grootvader) toe tijdens de zes
hoofdstukken die zijn bekentenis omvatten en die verspreid liggen over een schrijftijd
van precies drie maanden. In hoever de tekst autobiografisch is, kan ik niet uitmaken.
Een echte ik-roman zijn deze Brieven eigenlijk ook niet. Als dit boek toch een label
moet krijgen, zou ik het onderbrengen bij de (al of niet autobiografische of
geromanceerde) bekentenisliteratuur, die
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enkele tijd geleden - in de tijd van ‘mijn ei en ik’, zoals K. Fens zegde - erg in trek
was en nu wat van haar prestige heeft verloren. Het schrijvende ik van de Brieven
vat op zijn dertigste jaar het plan op, de balans van zijn geestelijk hebben en houden
op te maken bij middel van een aantal belijdenisbrieven die hij aan zijn overleden
grootvader adresseert. Zoals gebruikelijk in dit genre, gaat deze geestelijke
inboedelbeschrijving gepaard met herinneringen die tot in de kindertijd teruggaan.
De belijdenis wordt in een spanningsrelatie tussen verleden, heden en toekomst
opgehangen: het ik keert zich, om te kunnen doorpeilen wat en wie hij is, naar zijn
verleden, o.m. naar zijn grootvader, en spreekt deze tekst niet alleen voor zich uit,
maar ‘naar de overkant’ toe, naar een onbestemde toekomst waar die grootvader is.
Dergelijke grenservaringen - het weze zonder enig woordspel gezegd - zijn wel zeer
karakteristiek voor Jozef Deleu. Sommige herinneringssequensen vind ik niet zo
geslaagd, omdat ze naar mijn gevoel op overtrokken wijze gedramatiseerd werden.
Hoofdzaak is echter, dat een eerlijk zoeker zichzelf a.h.w. samenraapt, zich al
schrijvende samenstelt, volgens de techniek van het gewetensonderzoek en van de
autotherapie, om de ‘kaap van de weemoed’ (de dertig jaar) behouden te omzeilen.
Is dit proza therapeutisch, het fungeert eveneens als zelfaansporing in functie van
een toekomst, waarvoor dat ik, zonder zijn verleden te willen verloochenen, zijn
weerbaarheid aanscherpt. In het laatste hoofdstuk formuleert de ik-schrijver een
aantal goede voornemens: ‘Ik beloof je dat ik mijn best zal doen om niet te wanhopen.
Dat ik er iets van probeer te maken, van de scherven en de stukken die men van mij
heeft gemaakt’ (132).
De herinneringen, het ontwerp van een Ego en de toekomstgerichte beloften hebben
mij minder aangesproken dan de poëtische toon die de tekst domineert. Er ligt over
deze Brieven iets weemoedigs en dromerigs dat de ik-schrijver wellicht
ongeloofwaardig en kwetsbaar maakt, maar dat aan zijn tekst een innemende charme
verleent. Misschien is deze zalvende bekoorlijkheid ook wat ‘overdone’, maar zij
biedt de troost van de verheffing, de opluchting en de genezing. De scherven waarover
de schrijver het heeft, hebben ruwe kanten die de vingers kwetsen; toch slaagt hij
erin zich in hun poëtische schittering te spiegelen. Deze Brieven zijn een gebroken
handspiegel van Jozef Deleu. Met deze balans in spiegelschrift maakte hij zich klaar
voor de andere kant van de kaap.
M. Janssens
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Tijdschriftenrevue
Maatstaf
20ste jrg., nr. 8, dec. 1972
Een interview van een Amerikaans journalist met Karl Marx, daterend uit 1871,
wordt in dit nummer in vertaling afgedrukt. Henk Buurman schrijft een essay over
het verhalend proza van Maurice Gilliams, voornamelijk uit
thematisch-autobiografisch oogpunt. Boeiend zijn de herinneringen van W.J.H.B.
Sandberg, voormalig directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam. Gedichten
zijn er van Arie van den Berg, Hendrik de Vries en Hans Warren. ‘De jongen op de
boot’ is een verhaal van Guus Kuyer, dat geruime tijd geleden al elders werd
gepubliceerd. Helen Mellaart ten slotte vertelt ‘het ware verhaal van de Agnes uit
Turks Fruit’. Voor de liefhebbers.

De Tafelronde
17de jrg., nr. 2-3
Zoals steeds een rijk gevulde aflevering met specimens van verschillende vormen
van concrete poëzie, van o.m. Paul de Vree, M. Insingel, L. Frateur en tal van
buitenlanders. De Vree schrijft een ‘Présentation de la poesia visiva’, gevolgd door
een manifest daaromtrent van Eugenio Miccini en Michelle Perfetti. Alain
Arias-Misson beschrijft een ‘publiek gedicht’. Paul de Vree bespreekt enkele recente
werken waarin concrete poëzie ter sprake komt of die eraan gewijd zijn, van H.
Brems, E. Slagter en S.J. Schmidt.

Raam
nr. 87-89, sept.-nov. 1972
Deze driedubbele aflevering is een Liber Amicorum Dr. Gerard Knuvelder. Knuvelder
is begin 1972 zeventig geworden en in oktober van dat jaar was het 50 jaar geleden
dat Roeping, voorganger van Raam werd gesticht. De redactie wil nu Roeping
herdenken door Knuvelder te huldigen. Met een boek van 228 bladzijden lectuur in
verband met literatuurgeschiedenis en literaire theorie. Knuvelder zelf begeeft zich
‘in de vuurlinie’ met een zeer gedocumenteerd en bezonken opstel over het
literairhistorische bedrijf in verband met het historisch lezen en het esthetisch
waardeprobleem.
W.A.P. Smit pleit voor een onderzoek naar het verwaarloosde gebied van het
renaissancistisch-classicistische epos in de Nederlanden en Dr. J. Poulssen construeert
‘enkele vermoedens’ om Huygens' gedicht ‘De uijtlandige Herder’ te interpreteren.
Martien J.G. de Jong laat het slothoofdstuk (in Nederlandse bewerking) afdrukken
van zijn binnenkort te verschijnen boek ‘Willem Bilderdijk et la littérature italienne’.
Ook comparatistisch is een opstel van Harry G.M. Prick over ‘Lodewijk van Deyssel
en Novalis’. Hij onderzoekt zowel even-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

313
tuele invloed als spontane verwantschap. In die richting gaat ook M. Rutten met een
vergelijkende psychologische analyse van een fragment van Flaubert en een van Van
de Woestijne, waarin hij het bovarysme onderzoekt. Karel Meeuwese zet zich af
tegen D'Oliveira in een analyse van Slauerhoffs bekende gedicht ‘Het boegbeeld: de
ziel’. Tekstinterpretatie ook door Jos Ruijs, die ‘Een structuuranalyse van Werther
Nieland van G.K. van het Reve’ brengt, volgens de principes van F. Maatje. C.J.E.
Dinaux schrijft over Thomas Mann en C.J. Mertens over ‘Levensgevoel en literaire
benadering in de kritiek van Charles Du Bos’. Ten slotte nog twee theoretische
bijdragen: Jacques Kruithof over ‘Oorspronkelijkheid’ en R.A.J. Kraayeveld over
‘De benadering van het literaire werk’.

Kreatief
6de jrg., nr. 4, dec. 1972
Dit nummer is grotendeels aan de beeldende kunst gewijd. Jan Emiel Daele onderzoekt
kritisch de kunstkritische teksten die de reprodukties van moderne schilderkunst in
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen begeleiden. Op grond van een nogal normloos
frequentieonderzoek van de daar gebezigde terminologie, komt hij tot enkele
vaststellingen die ‘duidelijk aanwijzen het lage intellektuele peil van de meeste
teksten alsook de konservatieve houding van de meeste kunstcritici (en kunstenaars?)’.
E. van Itterbeek heeft het over ‘Kunst en sociologie’ n.a.v. werk van de Franse
socioloog J. Duvignaud. G. de Bontridder herleidt bewust simplifiërend de
tegenstellingen in de hedendaagse kunst tot die tussen het denkklimaat van Sartre
en dat van Wittgenstein. Een belangrijk artikel wijd Emiel Bergen aan werk en
betekenis van de miskende baanbreker van de concrete kunst, Georges Vantongerloo.
Ten slotte beveelt L. Deflo het boek van Oto Bihalji-Mezin: ‘Die Naiven der Welt’
als een ‘weergaloze must’ aan.

Koebel
nr. 5, winter 1973
Dit blad noemt zich een ‘volledig onafgewerkt tijdschrift voor literatuur EN ZO’. Er
staan niet zo heel veel schitterende dingen in. De opmerkelijkste zijn een brief van
D. Robberechts aan een jong auteur, met wijze raadgevingen omtrent de moeilijkheden
en eisen van het schrijverschap, en ‘Het laat-avond-concert’, een ‘bijna-romantisch
verhaal’ van Eriek Verpale, R.J. van de Maele bespreekt met evenveel enthousiasme
als simplisme ‘Drie Afrikaanse romans’. Gedichten van J. Braet, F. Dumarais, J.
Biezen, Car Flanders, A. Mattheeuws en J.-M. van Slembrouck blijven onder de
maat. Wel zijn er enkele amusante collage-achtige dingetjes, die de zaak levendig
houden.

Schuim
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nr. 2
Deze keer wat meer inlichtingen: Schuim zal in 1973 driemaal verschijnen in een
oplage van 200 ex. Een abonnement kost 150 fr. (P.R. 616210 van A.
Bastiaens-Oosterbosch, Spouwen). B. Willems en C. Vanhoutvin vervolgen hun
manifest ‘Naar een herbronning van de kunst’. Er worden daarin heel veel grote
letters en Grote Woorden gebruikt. Er staan heel diepzinnige dingen in zoals ‘Iedere
kunstenaar die ZICH waar maakt
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is een UNIEKE verschijning op ieder moment. Dit is zijn STIJL.’ Als ze NU maar
niet BOOS zijn voor deze EEN-zijdige kritiek! Een uitvoerig essay van Francis
Witters handelt over ‘Kunst en religie’ en pleit voor een herwaardering van het sacrale
in het huidig wereldbeeld. Zeer matige poëzie van L. Benats, D. Hilven, G.
Lambrechts en M. Leroy. J.H.W.M. Hansen vertaalt het beroemde sonnet ‘Mignonne’
van P. de Ronsard in vloeiend Roermonds. Het best vond ik nog de ‘Kaleidoscoop
van verzekeringen’, een satirische, wel zeer heterogene maar toch geestige tekst van
R. Aerts.

De Vlaamse Gids
57ste jrg., nr. 2, febr. 1973
‘Op zoek naar Dr. Hackenbush’ noemt J. Bernlef een artikel over de evolutie en de
bedoeling van zijn eigen prozawerk: boeiende, hoewel niet altijd even heldere lectuur.
Daarop volgen enkele creatieve teksten van Bernlef. Andere gedichten, van Cor
Stutvoet, Paul Snoek en K. van der Hallen, ontgoochelen fel. ‘Samuel, O Samuel’
is een met vakmanschap geschreven hoorspel van Ivo Michiels. In de rubriek
‘Geestesleven’ luidt W. Vanderswaelmen nog maar eens de alarmklok over het
theaterbeleid. Als alternatief stelt hij ‘taakstelling’ als norm voor project- en
subsidiebeleid voor. André Vandenbunder heeft het over ‘De christen en de revolutie’.

Heibel
7de jrg., nr. 6
Het abonnementsgeld wordt vanaf de 8ste jrg. op 200 fr. gebracht. Luc
Vancampenhout wil meer te weten komen over de techniek van de poëtische creatie.
Daarom laat hij de dichters L.M. van den Brande en R.M.J. de Neef antwoorden op
een uitgebreide reeks vragen daaromtrent. Beide heren maken echter volop gebruik
van hun dichterlijke vrijheid en schrijven elk een boeiend stukje proza, dat weinig
met de vragen te maken heeft. In zijn nabeschouwing mijmert Vancampenhout over
de (a)morele levenswandel van Van den Brande. Waar de techniek van de poëtische
creatie al niet toe kan leiden. ‘Kleine vluchtheuvel voor de derde leeftijd’ noemt A.
Boni een reeks impressies, opgedaan op de Antwerpse boekenbeurs. Hannelore en
Lampo vervolgen hun Grobbendonkse brieven: er wordt geschreven over de herfstige
natuur, de VVL, de boekenbeurs, Walschap en Van Hemeldonck, Pol le Roy en de
Antwerpse afkomst van Shakespeare. Jan van den Weghe heeft het ‘Over
existentialisme, Sartre en “Huis clos”’. Onder de dichters maakt vooral Francis de
Preter een goede beurt.

Yang
9de jrg., nr. 47, jan. 1973
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H. Sabbe vertaalt en presenteert een groteske van J.L. Borges: ‘Arie Pas: een leven
voor de muziek!’. Twee plastische kunstenaars krijgen aandacht: Roger Wittevrongel
met zijn zgn. ‘relativerend realisme’ en Staf Renier, bij wie ‘de kunst zichzelf maakt’.
Als illustratie van de diepzinnigheid van deze kunst kan ik niet nalaten volgende
alinea uit de bespreking van Yves de Smet te citeren: ‘Een zestiental bladen papier,
die respektievelijk één week, veertien dagen, drie weken, één maand, enz. tot één
seizoen, op dezelfde aardrijkskundige plaats, werden blootgesteld aan dezelfde
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klimatologische, menselijke en andere natuurlijke of kunstmatige invloeden, zullen
die eenheid van ruimte en regelmatigheid in tijdsverloop op een visuele wijze
vertolken.’ (blz. 40). Geen commentaar. Jules Welling stelt ‘The Liverpool Scene’
voor, Engelse pop-dichters als Brian Patten, Roger McCough en Adrian Henri. Enkele
van hun gedichten worden gepubliceerd. ‘Bezoekje’ is een mager verhaal van Frans
Pointl, ‘De vogels’ een boeiend geschreven SF-verhaal van Carlos de Vrieze.
Gedichten zonder veel historie lezen we van H. Verlinde, Gwij Mandelinck, D. van
Rijssel, R. Jooris en P. Lasoen.

Tirade
17de jrg., nr. 183, jan. 1973
H.A. Gomperts bespreekt twee motieven uit het werk van Slauerhoff, nl. dat van de
‘demonisatie’ en dat van de ‘halvering’: beide uitdrukking van de depersonalisatie
voortkomend uit het ‘gevoel van leegte’, van richtingloosheid, doelloosheid en
absurditeit. Over ‘Orwell's jeugd’ schrijft Th.J. Hooning. Een laatste essay, van Wies
Roosenboom, weegt de jongste, zeer geëngageerde poëzie van Hans Vlek af tegenover
zijn vroeger werk, en bevindt die te licht. Verzen zijn er van A. Roland Holst, C.
Winkler, J. Verduyn en J. Aarts. Ten slotte twee zeer knappe, uit het Russisch
vertaalde satirische sprookjes van M.E. Saltykow.

Raam
nr. 91, jan. 1973
Enige geestige stukjes in het ‘Journaal’, voornamelijk van L. Tegenbosch en J.J.
Wesselo. Corn. Verhoeven schrijft een uitvoerig essay over ‘De poëtiek van Ovidius’
en de relatie daarvan met zijn ballingschap. ‘De honden van Achterberg’ door A.F.
Ruitenberg-De Wit is een poging om het hond-motief in Achterbergs poëzie
symbolisch te duiden. Gedichten zijn er van Age Klink, Mark Insingel en J.G.
Gaarlandt.

Maatstaf
21ste jrg., nr. 9, jan. 1973
Gerrit Huizer schrijft over ‘boerenopstanden in onze tijd’, voornamelijk in
Latijns-Amerika. Gemma Le Denn-Pappot stelt de Goncourt-prijswinnaar Jacques
Laurent voor. ‘De kwestie Marja-Stuiveling’ is een bijdrage van A.J. Govers, waarin
hij de ware toedracht bekend maakt van een ophefmakende twist en mystificatie
binnen de Nederlandse schrijversvereniging (VVL) in de jaren 1961-62. Er is proza
van Mensje van Keulen en J.A. Deelder, nogal gemakkelijke gedichten van J.
Waterman, S. Bey en E. Scheen. ‘Jan Elburg laat (ons) meegenieten van alles wat
hem in jaren aan smerigheid te binnen schoot’, luidt een trotse aankondiging op de
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kaft. Dat blijkt uiteindelijk nogal mee te vallen, wat pleit voor de zuivere geest van
de auteur.

Ons Erfdeel
16de jrg., nr. 1, jan.-febr. 1973
Jan Deloof stelt de vraag: ‘Wat is er mis met onze vertaalpolitiek?’. Een oplossing
ziet hij vooral in coördinatie van de inspanningen. Prof. Dr. L. Huyse bekijkt de
taalkwestie in België uit sociologisch standpunt. Hij onderzoekt de verschillende
spanningsvelden en breuklijnen in het Belgische politieke leven en de plaats van de
taalkwestie daarin. J. Waeyenborghs presenteert de schil-
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der Jan Vaerten en Helma Wolf-Catz schrijft over aard, betekenis en diversiteit van
het genre van de historische roman. Het interessantst is in dit nummer een overzicht
van de evolutie van de Nederlandse poëzie sinds vijftig, door Jan van der Vegt. Zo
uiteen- en ineenlopende stromingen als informatieve poëzie, maatschappijkritische,
neoromantische, neo-experimentele poëzie enz., worden er overzichtelijk
gepresenteerd. Nogmaals blijkt hoe slecht Nederland en Vlaanderen over elkaars
poëtische actualiteit zijn ingelicht, al valt hier zeker niets aan te merken op de goede
wil en de onvooringenomen interesse van Van der Vegt. In de ‘kulturele kroniek’
o.m. bijdragen over Beb Vuyk, Mensje van Keulen en Jef Geeraerts.

Witte bladen
3de jrg., nr. 16, febr. 1973
Het redactieadres wordt vanaf dit nummer: Alstein, Bouwmeestersstraat 4, 2000
Antwerpen. D. Depreeuw vertaalt ‘Chimes of Freedom’ van Bob Dylan. ‘Het
genadeschot’ is een zeer suggestief verhaal van Alstein. Verder een hele reeks
‘kanttekeningen’, eveneens van Alstein. Hij schrijft o.m. tegen de zgn.
‘afbraak-tijdschriften’ als Heibel, Bok, Morgen en nu ook Restant met zijn manifest
‘Is de kunst kloterij?’. Daarnaast heeft hij het over ‘Fahrenheit 451’ van R. Radbury,
het schrijverschap e.d.

De Vlaamse Gids
57ste jrg., nr. 3, maart 1973
Willem M. Roggeman heeft een gesprek met E. van Ruysbeek. Er wordt o.m.
gesproken over het numineuze in zijn poëzie en over de invloed van oosterse
filosofieën. Enkele gedichten uit een te verschijnen bundel ‘Een kleine Alchemie’
illustreren het gesprek. Gerard Walschap schrijft over ‘De eenheid van het mensdom’.
Jaak Fontier interviewt Luc Peire over de evolutie van zijn schilderkunst en de
problemen rond integratie van het kunstwerk in de architectuur. Verder zijn er
gedichten van R. Verbeeck en Roger M.J. de Neef en een spelletje van Cornets de
Groot met de rijmklanken bij Vondel en Huygens. Mechtilt Meijer Greiner geeft een
overzicht van ‘De Franse literatuur in vogelvlucht’, nl. van het huidige boekenaanbod
op de Franse markt. Zij heeft het over een produktie die ‘gekenmerkt wordt door
inflatie, niet alleen op literair gebied.’ Lieve Trappeniers onderscheidt n.a.v. het
recente festival te Knokke ‘twee strekkingen in de Belgische film’, nl. de intimistische,
poëtische en hermetische strekking van de Franstalige film en de verhalende,
geëngageerde visie in de Vlaamse film.

Kentering
13de jrg., nr. 2, 1973
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Eerst enkele goede verzen van Hazeu, H. Scholten, E. van Vliet, J. Eyckmans en D.
Kroon. Paul Koeck bracht een bezoek aan Ierland en had daar o.m. een gesprek met
de auteur James Plunkett. Hij laat de uitspraken van Plunkett, o.m. over engagement,
becommentariëren door Willem M. Roggeman. Een zeer boeiend en knap verhaal
van de Ierse auteur volgt op die uiteenzetting. Jan Boelens bespreekt kritisch een
recente ‘kunstnota’ van het Nederlandse ministerie, onder de titel ‘De cultuur-mystiek
van de overheid’.
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Maatstaf
21ste jrg., nr. 10, febr. 1973
Jan van Laarhoven en Eugène Honnée snijden het netelige probleem aan van het
spanningsveld tussen toneel en geschiedenis, n.a.v. Dieter Fortes bekende stuk:
‘Martin Luther oder die Einführung der Buchhaltung’. ‘Jezus en zijn band’ is een
grotesk maar nogal vervelend verhaal van Hans Plomp. Onder de dichters valt weer
vooral Hans Warren in gunstige zin op. R. Lemm stelt de Chileense auteur José
Donoso voor en vertaalde een romanfragment van hem. Na zijn uiteenzetting over
Marja's rol in de kwestie Stuiveling (vorig nr.) vergelijkt A.J. Govers nu de
agressiviteit van A. Marja met die van W.F. Hermans.

Spiegel der letteren
15de jrg., nr. 1, 1973
P.J. Buijnsters besteedt aandacht aan de ‘Sociologie van de Spectator’. Hij onderzoekt
voornamelijk de wisselwerking tussen de spectatoriale geschriften en hun publiek
in het Nederlandse taalgebied. In ‘Formalisme en Marxisme’ gaat J. Note de
verhouding en de conflicten tussen beide denkrichtingen na vanaf de Russische
revolutie tot de hedendaagse opvattingen rond Tel Quel. De jaarlijkse lijst van
licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties (1971-72), voorgelegd aan
Belgische universiteiten, verschijnt ook in dit nummer.

Tirade
17de jrg., nr. 184-185, febr.-maart 1973
Een Du Perron-nummer van zowat 140 blz., dat ook afzonderlijk verkrijgbaar is
tegen de prijs van f 10. Mederedacteur was Ronald Spoor. Na twee getuigenissen
over de mens Du Perron, resp. van A. Roland Holst en de Indonesische Suwarsih
Djojopuspito, volgen artikelen die vooral historische reconstructie, realia, literaire
en biografische documenten bevatten. F. Batten heeft het over een zeer vroege
vertaling door Du Perron, van Dumas' ‘Gabriel Lambert’. J.H.W. Veenstra ontdekte,
bespreekt en publiceert de aanzet van een gezamenlijk verhaal van Du Perron-A.C.
Willink en L. Uding presenteert de correspondentie met Van Wessem. Soortgelijke
bijdragen handelen over de realiteit achter de figuur van Eveline uit ‘Het land van
herkomst’, over ‘De onzekeren’: een map met manuscripten en notities, de verhouding
met Jan Engelman enz... Enkel de bijdrage van H. van Galen Last, die Du Perron
‘Een geëngageerd anti-politikus’ noemt, valt daarbuiten.

De Gids
136ste jrg., nr. 2, 1973
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In vertaling van Barber van de Pol wordt een fragment van Julio Cortázars grote
roman ‘Rayuela’ gepubliceerd. E. van der Starre bespreekt ‘Les mots’ van Sartre.
Verder een prozafragment, ‘Java’, van Leo Ross en een antropologische benadering
van het begrip ‘orde’ door A. de Froe.

Raam
nr. 92, febr. 1973
Bertus Dijk introduceert de poëzie van de Braziliaan Carlos Drummond de Andrade.
Hij voegt er een serie knap vertaalde gedichten aan toe. F.K.M. Mars bespreekt het
droomkarakter van de belangrijkste passage uit J. Brouwers' roman: ‘Joris Ockeloen
en het wachten’.
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‘Nietzsches oorspronkelijkheid’ is de titel van een essay door R. Bruning. Vooral de
speelse, zeer taalvaardige verzen van Pé Hawinkels kunnen ons bekoren.

Varia
- In De Periscoop (23ste jrg., nr. 5, maart 1973) maakt Rob Goswin een goede beurt.
F. de Swert is er vol lof over zijn jongste bundel ‘Robespierre’ en P. de Vree schrijft
een gunstige recensie over zijn roman ‘Vanitas, vanitas’.
- Schrift (nr. 15, maart 1973) zoekt naar criteria, terminologieën en concepten om
literatuur en niet-literatuur onderling te bepalen. Het doet, met permissie gezegd,
allemaal nogal maniakaal aan.
- In Wetenschappelijke Tijdingen (31ste jrg., nr. 6, 1972) laat G. Provoost de tekst
afdrukken van een rede over ‘Ward Hermans en zijn tijd’, uitgesproken n.a.v. diens
75ste verjaardag.
- In De Periscoop (23ste jrg., nr. 4, febr. 1973) vervolgt A. Demedts zijn overzicht
van moderne Vlaamse dichtkunst met een karakteristiek van Jos de Haes.
- Open Deur (4de jrg., 1972, nr. 9-10) publiceert de lijst van auteurs die zich voor
schoolvoordrachten ter beschikking houden, met dagen en onderwerpen die hun
voorkeur genieten.
- In Wetenschappelijke Tijdingen (31ste jrg., nr. 5, sept.-okt. 1972) publiceert E.
Janssen S.J. een eerste hoofdstuk uit een te verschijnen essay ‘Guido Gezelles
wonderjaar 1858’.
- Zeer interessant is het afscheidsnummer van Soma (4de jrg., nr. 28, dec. 1972),
geheel gewijd aan de fascinerende Poolse auteur Witold Gombrowicz. Men vindt er
uittreksels uit zijn werk, interviews, brieven, foto's, bio- en bibliografie en vooral
essays over zijn werk. Samensteller is de vertaler Paul Beers.
Hugo Brems
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nummer 5 juni 1973
Christine D'haen / Opus
Eirond, eirijp, tusschen het kraam- en reeuwstroo,
homunculus uit menschenbloed verdicht,
en golem krijtend in de kolf,
dienaar van rabbi's, heerscher over heeren,
uit rond retort, reuzachtig, tweegeslachtig;
en mandragora voor de rhizotomen,
de zwarte, baardige vorst van 't ondergrondsche,
gerimpeld kind, oerwijze wortel,
daaglijks gewasschen, en met melk en wijn
gevoerd, tegen Melancholia machtig:
Ver pelgrimeeren naar den Meestermagiër,
't hiëroglyphenmanuscript ontraadselen,
dan 't stoken van den kookpot, 't werk
onder den dierenriem in 't heimelijk huis
baart den geleerden dien karbonkelsteen:
die hemelschen beveelt al 't sterfelijk lood
tot onvergankelijk goud te keeren, mij
geneest met Quintessens en Ether,
wat was en wordt ontzegelde oogen toont
in sphaera van geblonken elpenbeen.
Het Bijbelsche breshith bara begon
't onstelpbaar wentelen van 't gesternte-rad
geworpen in den ring; de voet
des dansenden vierarmigen Shiva treedt
de arena van geboort en weergeboort;
ons likt altijd de moederlijke koe
Audhumla met haar zoetgevleeschde tong
te voorschijn uit het zilte ijs,
zoo warm ontwaken wij temidden melk
die uit den tepel van haar uier droop.
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Onder de dauwsche wolk, in regenroes,
woon ik nabij het brongeborrel, 't vocht
waarmee de muze menschen lescht
de' oorspronkelijken dorst en smeltend voedt;
dan zwemt, geboren uit het groeizaam slijk,
gedrenkte meermin, badende Naïade
in 't mild impluvium lijk de schietspoel door
de schering willig meegeschoven;
een margarita in 't parelmoer gestold,
van zuiver water, zwaarkaraats, is 't Rijk.

Kraamstroo: stro waarop de hen haar eieren legt.
Reeuwstroo: stro waarop men bij de boeren doden legde.
Homunculus: de alchimisten poogden een homunculus (mensje) te vormen.
Golem: Joods woord: embryo. In de M.E. ontstond de legende dat rabbi's een
wezen konden maken dat hen gehoorzaamde, maar gevaarlijk kon worden. Hij
schreeuwde soms reeds in de kolf, werd reuzengroot, was een soort automaat.
Retort: distilleerkolf.
Mandragora: alruin (nachtschadigen); de wortel gelijkt soms op een mensje,
werd in de middeleeuwen uitgegraven (rhizotomen = wortelgravers) en met
wonderlijke eigenschappen bedacht.
Breshith bara: eerste woorden van de Hebreeuwse Genesis: in den beginne
baarde...
Audhumla: een der verhalen der Germaanse mythologie zegt dat de mensen uit
ijsblokken gelikt werden door deze mythische koe.
Impluvium: waterbekken in de Romeinse binnenkoer, voor het op vangen van
regenwater.
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Irina van Goeree / De kooi (fragment)
De kankerpatiënte die met haar niet-medische problemen bij mij terecht moet, laat
mij bijna onverschillig.
Zij verveelt mij met haar ziekte. Ik sein automatisch door, want zij is mij door de
spiraalkliniek gestuurd en haar aanwezigheid hier kan dus op geen vergissing berusten.
‘Je kent dus je ziekte’, zeg je. Ja, ze kent haar kwaal, weet dat ze zich naar de
vitale organen heeft gemetastaseerd. Ze heeft zich zelfs vaklectuur aangeschaft - kijk
hoe interessant - en verkneukelt zich in termen als amoeboïde bewegingen waarmee
de kwaal in haar bloedvaten dringt, bezit neemt van haar intiemste weefsels.
‘Mag ik u verzoeken bondiger te zijn, wij moeten de informatie beperken tot het
strikt noodzakelijke.’ Maar in werkelijkheid kan het mij niet raken dat zij mij als
klankspiegel gebruikt. Ik laat haar dus verder praten, dat zij niet wil gaan liggen om
langzaam te sterven, dat zij de korte tijd die haar nog toegemeten is, intens wil uitleven
- hooguit één jaar heeft de dokter gegeven, dus rekent zijzelf nog, om zeker te zijn,
op acht maanden. Voor die acht maanden wenst zij dat de kooi voor haar een
programma opstelt.
En dat alles zegt ze met de glimlach, als sprak ze over een ander.
De wanorde van de flat, waaraan ik begin te wennen, was ook gisteravond
onveranderd gebleven. Weer geen Paul, dus maar een slaappil. Ook aan de roman
wordt dus niet meer gewerkt, ik moet het met dezelfde teksten stellen die ik reeds
las en nu uit verveling nog eens doorneem. Ben ik nog wel het zelfverzekerd meisje
uit de kooi? De kankerpatiënte gelooft in mij, maar het kan mij niet affecteren. ‘Jawel,
beschrijf je man maar, gaat u er maar mee door.’ - ‘Hij stierf voor drie jaar, hij was
klein van gestalte, had kroezelhaar, het rozig gezicht van iemand die aan een hartkwaal
moest sterven. Hij droeg altijd bruine pakken en een diamant als dasspeld. Hij was
twintig jaar ouder dan ik maar hij hield veel van mij en daarom konden zijn kinderen
van zijn eerste huwelijk mij niet luchten. Hou jij van iemand?’
Ik glimlach. ‘Wat verlangt u van ons informatiecentrum?’ wil ik weten.
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‘Een programma, ik zei het u reeds, voor het einde van een mensenleven.’ Ik vind
haar gedweep met de dood deprimerend.
Eindelijk vind ik Paul op de redactie. Hij zegt dat wij er een weekeind tussen uit
gaan, met het wagentje, naar een oude gerestaureerde stad waar geen hoogbouw
toegelaten is. Ik veronderstel dat hij er een stukje over moet schrijven. Ik heb nergens
trek in, en mijn oude agressiviteit tegenover hem is afgezwakt. Hij schijnt het niet
te begrijpen, maar vindt het blijkbaar wel leuk, veronderstelt zelfs dat ik onder zijn
invloed ben. Wij lopen samen zwijgzaam, elk met onze gedachten, langs oude straten
die mij vroeger eng zouden hebben toegeschenen, mij nu een veilig gevoel geven.
Wij bedrijven tweemaal de liefde, telkens zwijgzaam, zodat ik mij afvraag of hij met
zijn gedachten wel bij mij is.
Voortdurend moet ik denken aan Ann, de kankerpatiënte, en voel ik de behoefte
haar terug te zien om een menselijk contact te ervaren binnen in de kooi, zelfs al
wordt zij meer en meer behept door haar relatie met de dood.
Ze glimlacht als ik in de spiraalkliniek, waar zij nu voor observatie verblijft,
binnentreedt. ‘Je wist dat het hopeloos was geworden met mij?’
Ik zeg: ‘Je hebt mooie ogen.’
‘Sterven ogen niet het laatst?’ en dan, zonder overgang: ‘Ik denk veel na over de
antimaterie. Geloof jij dat er zo iets bestaat?’
‘Ze is bewezen’, zeg ik, ‘maar ongrijpbaar, enkel berekenbaar; het brein reageert
positief op die vraag.’
Het windt haar op: ‘Men moet ze vatten vooraleer ze ons vernielen, misschien is
de antimaterie sterker dan het waarneembare. Met welke onzin houdt deze instelling
zich bezig terwijl de antimaterie mij aftakelt, de weefsels uiteenvreet die bedoeld
waren om kinderen in de wereld te werpen; zelfs dàt wordt mij niet meer gegund.’
Het is daarom dat ik de hele avond stil blijf en dat de gedachte aan een kind mij
niet meer loslaat.
‘Paul’, zeg ik, maar ik spreek weer niet verder uit.
‘Dat is nu de derde maal dat je mij wat wil gaan zeggen’, doet hij goedhartig.
Ik glimlach; overigens ben ik niet eens zeker hoe ik dan ook reken. Het is nog te
vroeg om iets te vertellen. Wanneer waren wij samen op weekeind voor die reportage
over de oude stadskern? Het zou belachelijk zijn nu reeds een dokter te consulteren.
Waarom blijft hij bij me? Hij is vrij te beslissen dat het tijd wordt om afscheid te
nemen; elk zijn weg te gaan. Vreest hij wellicht ook de eenzaamheid? Terwijl ik mij
ontkleed schikt hij zijn papieren, daarna voedt
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hij de hamster met kleine hapjes die hij van een blaadje sla plukt. Toch kijkt hij even
op als ik een vers slipje aantrek, en zijn glimlach verwarmt mij.
Straks stellen wij vast dat wij enkel een korte stilstand hebben gekend, en komt
weer de zekerheid dat wij niet alleen biologisch verschillende mensen zijn, maar de
ideale antipoden. Ook heeft het geen zin meer mezelf voor te liegen dat ik nog volledig
achter de kooi zou staan, of maak ik slechts een voorbijgaande bui van ongeloof
door?
Ik knoei met de ritssluiting van mijn witte overall, hij komt achter mij staan en
werkt ongevraagd de sluiting op tot boven. Hij kust mij in de nek. ‘Hoever sta je met
je boek? Heb je er vandaag nog aan gewerkt of was je weer lui?’ Hij negeert die
vraag. ‘We moeten elkaar eerst terugvinden, Brigit’, zegt hij. ‘Je doet wel erg vreemd
de laatste dagen.’ - ‘De laatste dagen was je niet eens hier, en ik vraag je ook niet
waar je was.’
‘Ik weet beter’, zegt hij terwijl hij de ritssluiting terug naar beneden haalt, mij dan
ontkleedt en op het bed drukt. Hij noemt mij ‘meisje’ en ik zeg ‘ja’ op alles wat hij
fluistert, ik zeg ook nog ‘ja’ als reeds de stroom op hetzelfde ogenblik door onze
lichamen gaat, en ik dit geluk, waarvan ik vrees dat het een der laatste intense
contacten is, wil inklemmen.
Achteraf vertel ik hem over Ann, en hij luistert; het onderwerp van de antimaterie
vindt hij razend interessant. ‘Stel je voor’, zegt hij, ‘dat wij de slaven zouden zijn
van ons negatief “ik” dat stiekum in onze huid zit, een vreemd stel atomen dat ons
feestelijk voor de gek houdt.’
Hij ligt met zijn stoppelbaard tegen mijn schouder, zijn knokig been over mijn
benen. ‘In de antimaterie ben jij misschien meer ik, en ik misschien meer jij’, zegt
hij nog. Na een tijd voel ik dat hij slaapt. Ik blijf in die ongemakkelijke houding
liggen.
's Anderendaags word ik weer het meisje Brigit van vijftien hoog, ik neem de lift,
kijk op de klok en stel vast dat ik vijf minuten te vroeg ben, voor mij andermaal een
teken dat ik de flat, met Paul en zijn diepvriesbekentenissen en zoveel anders dat er
gisteravond bijkwam, ben ontvlucht; maar de bevrijdende koelte die de kooi toch
altijd biedt, bereikt mij niet. Ik ben ervan overtuigd dat het aan mijzelf moet liggen,
en kies daarom, wanneer ik de lift verlaat, reeds een pep-drink uit de groene stand.
Ik drink hem met tegenzin.
De bol ligt roerloos in het midden van de glanzende doorgang; als ik in zijn
nabijheid kom rolt hij rakelings langs mij heen, met een dwaze kracht die ik van hem
niet ken. Toeval kan het niet zijn als hij een tweede maal recht op mij komt toerollen,
vijandig, als wou hij mij verpletteren. Ik kan nog net opzij springen. Terwijl ik op
de benen sta te trillen hoor ik hem
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luid lachen. Het angstzweet breekt mij uit, want de bol heeft altijd ergens zijn
bedoeling.
Alex merkt niets verdachts aan mij, ik zet mij dadelijk met meer dan gewone ijver
aan het werk, het delicate werk voor Ann.
De geordende tekens verklaren koudweg dat het brein zich voor haar niet
interesseert en bijgevolg voor haar geen programma kan opstellen, dat het nutteloos
blijkt de gegevens nog verder in de ordinatoren te stoppen. Ik lees verder: zij heeft
voor de samenleving nooit iets betekend en wat ze voor haar man voelde is nu van
geen positieve waarde vermits deze reeds drie jaar overleden is - huidige inbreng
nihil.
Haar leven was een onbeploegd terrein zonder opbrengst.
De kooi blijkt totaal ongeïnteresseerd in de resten van een beschaving anno 1930
en de daarmee samenvallende emoties.
Zelfs telefoontoestellen van die tijd worden nu teruggenomen zonder kosten voor
de abonnee.
De ponskaart deprimeert mij. Een kind had mogelijk een oplossing kunnen zijn,
lees ik nog.
Ik zal voor Ann die wrede tekens vertalen in de menselijke taal van haar tijd, al
ga ik daarmee mijn taak te buiten.
Alex seint een vriendschappelijk strookje - een elektronisch klopje op de schouder:
‘Lieve Frigid, luister even mee naar een theorie die ik van het brein heb afgetapt:...
nochtans vindt men in silex en krijt tekenen van emoties bij temperaturen die voor
ons als onleefbaar doorgaan. Sporen wijzen erop dat de silexbiologische wezens,
waarvan wij jammer genoeg geen enkele definitie kennen, zich vrolijk maken over
de grappige gedragingen van de homo sapiens bij het paren en bij het oorlogvoeren.
Men heeft in laboratoria van de kooien een silexemotie kunnen afzonderen. Het staat
vast dat geen enkele stof aan een zekere gevoeligheid ontsnapt.
Suggestie', seint hij, ‘je streelt een silexrots die naar een smeltpunt hunkert, je
zoent een nevel die zich wil concretiseren, of beter nog, je slaapt met een man van
kokend helium, dit is op min tweehondersachtenzestig graden Celsius.’
Dan seint hij tot mijn verrassing: ‘je hebt problemen, Frigid.’
Dat ik dan uiteindelijk beslis aan Ann bloemen te laten bezorgen met een
geschreven woordje hartelijkheid bewijst weer mijn mineurstemming, of mijn lafheid.
Ik lieg een stervende wat voor. Vroeger was elke waarheid van de kooi mij heilig,
en ik voel mij weer wrevelig tegenover Paul die mij heeft leren twijfelen. Was ik
niet veilig hier op vijftien hoog tot hij kwam?
Hij draagt de schuld voor al dit romantisch medelijden dat ik nu voel voor
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dit alledaags geval van kanker, een kleine fout in de celdeling. Ik kan er met niemand
over praten, want Alex zou mij dom vinden en Paul zou kritiek te over hebben op
mijn harteloosheid.
Het is reeds mei geworden en de hele week is het weer drukkend; ik denk dat Ann
het benauwd moet hebben, want met de luchtbehandeling van de spiraalkliniek is
iets misgelopen, wat Reginald, die de kooi ontwierp, in een smerig humeur heeft
gebracht, want ook de oorzaak van dat defect vindt men niet. Ook daar lijdt de
techniek een nederlaag en blijkt de relatieve onbetrouwbaarheid der computers.
Met Paul bespreek ik onbelangrijke onderwerpen. Wij eten, wij slapen en zoeken
elkaar dan weer. Wij zijn bijna gelukkig. Een enkel keertje dansen wij op trage
muziek in het halfduister op de flat, en voel ik dat het eens tot een fataal gesprek zal
moeten komen tussen ons. Wat daarna?
Ik praat niet meer over Ann; Ann is een obsessie die ik er door een medische
behandeling nog eens uit laat snijden; of kan ik haar wegpraten?
Als ik in haar kamer treed, ligt ze koud opgebaard. Over een uur gaat ze naar de
frigo, verwittigt iemand mij met een doordeweekse stem. Ik heb geen uur nodig, men
laat ons alleen met een duidelijke afkeer voor mijn misplaatst sentiment. Sentiment
is onhygiënisch voor iemand die op vijftien hoog werkt, een gevaarlijke afwijking
die mij bijna met zekerheid in moeilijkheden zal brengen als zij gesignaleerd wordt.
‘Ik had je niets te vertellen, Ann.’ Men heeft haar wimpers op elkaar gekleefd omdat
men de ogen anders niet gesloten kon houden - het was mooier zo. Ze heeft haar
term niet uitgedaan en wordt morgen gecremeerd. Dan komt haar antimaterie aan
haar trekken.
Ik vlucht terug naar mijn enclave, werp mij op de problemen van de verwaarloosde
correspondenten, druk verwoed de toetsen in en zie Alex dan meewarig doen.
Gelukkig laat hij mij met rust.
Diezelfde avond besluit ik de gynecologe van de spiraalkliniek te raadplegen.
Raadzamer zou het wel zijn indien ik vooraf de ponskaart van Paul opzocht, om
te weten of het kind dat ik positief wens wel een goed exemplaar zou worden.
Ik diep zijn ponskaart op zonder emotie, want dat is een gevoelen dat hier niet kan
toegelaten worden. Wanneer je in de kooi de richtlijnen niet volgt, wanneer je
persoonlijk interpreteert, bega je dé grote vergissing en zijn alle denkfouten mogelijk.
Ik voel mij heel klein als ik op het gelijkvloers van de kooi sta, of droom ik? De
ruimte van de hal schijnt mij buiten verhouding, hoger, breder. In de verte zie ik de
bol dansen, onbereikbaar; de blinkende afstand naar de
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liften lijkt mij een afgrond. Daarachter flitst mijn nummer voortdurend aan en uit,
hoor ik het zoemgeluid waaraan men een aangename toon heeft willen geven, een
muzikale begeleiding, maar om een onverklaarbare reden blijft die in mijn achterhoofd
krassen.
Ook met de euforie die door stimulatoren in de ruimte wordt gestuwd moet iets
misgelopen zijn, want alles prikkelt mij en mijn hoofd barst. Als ik nu naar buiten
vlucht ben ik verloren, dat weet ik; dan heb ik niets meer te verwachten tenzij als
een slavin achter Paul gaan aanlopen, mij onderwerpen, een bourgeoisleven leiden.
Moeizaam overbrug ik de afgrond en bereik ik de liften; er is niets gebeurd, zeg
ik, er is enkel een defect aan de installaties. Ik ben immers het meisje van vijftien
hoog. Ik druk op vijftien. De lift doet het traag en, naar ik meen, met snokken;
mogelijk heeft men de slijtage, die alle elektronische apparatuur moet aantasten,
onderschat.
Ik stap uit de lift op vijftien en meet de afstand naar mijn enclave met de
vriendelijke toetsen, rode, blauwe en groene lichtjes. Er is niets gebeurd hoor, hier
komt Brigit, een van de trouwste leden. Ook hier zie ik mijn nummer aan- en uitflitsen,
het moet een defect zijn. Men moet hier dringend alles gaan herstellen. Ik kijk naar
Alex, maar die zit gebogen over zijn schakelbord en groet mij niet eens. Ik haast mij
naar hem toe en druk woedend mijn nummer van het scherm weg, vlak voor zijn
neus. Hij kijkt op. Het nummer verdwijnt met het zoemen en het krassen. Ik heradem,
voel het bloed opnieuw door mijn lichaam stromen.
Er is niets gebeurd, zeg ik.
Hij kijkt vriendelijk, een tikje medelijdend. ‘Ik zat op je te wachten, Brigit’, zegt
hij. Dat hij mij niet Frigid noemt, is op zijn minst eigenaardig.
‘Je kan je afdeling nu niet binnen stappen; ik heb hen gewaarschuwd’, zegt hij,
‘het duurde reeds te lang, je bent al dagen overstuur, en dat kunnen wij hier niet
dulden. Iedereen moet aan de spelregels gehoorzamen, dat weet je toch.’
Ik vang nog een glimp op van een donkerharige, die ik reeds op verdieping veertien
zag, en die nu op mijn krukje klimt. ‘Voorlopig’, zegt Alex, en ook nog dat hij daar
niet over te beslissen heeft. Ik zeg dat ik weiger af te dalen, maar hij drukt op een
toets. ‘Kom’, zegt hij vriendelijk maar met nadruk. Waarom volg ik hem gedwee in
de lift? ‘Naar de illusiekamer,’ zegt hij, ‘en ik blijf bij je.’
‘Een ogenblik dacht ik dat wij geen vrienden konden blijven’, zeg ik.
‘Vrienden? Je vergist je; dat woord werd geschrapt.’ Hij legt de vinger op de
lippen. ‘Zeg dat vooral nooit meer hier, Brigit. In de kooi kan uitsluitend van collega's
sprake zijn.’
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Ik ken de testproeven; hoe zal ik ze dit keer doorstaan? Ik neem mij vast voor, het
kind dat ik verwacht, te verdedigen. Er moet iets van mij blijven later, veel later, als
de tijd zal gekomen zijn, de winter en de sneeuw.
Ik moet dit luidop gezegd hebben, want reeds verschijnen er beelden, geruisloze
sneeuw, een vlakte en enkele bomen. Ik mag er figuren bij tekenen. Ik kan niet
tekenen, zeg ik; men knikt: jawel, probeer maar, en drukt mij een stift in de hand. Ik
probeer het portret van mijn zoon weer te geven, het worden alleen maar krabbels
maar ze bewegen. Ik mag nu met elektronische lichtbundels kleuren maken. Ik zoek
menselijke kleuren. Ik wil een mens.
Het kost mij een bovenmenselijke inspanning, maar de stimulatoren helpen mee,
worden op volle sterkte ingeschakeld.
‘Alles komt terecht’, hoor ik Alex voortdurend herhalen, maar ik ben niet heel
zeker of zijn aanmoedigingen oprecht zijn.
Ik teken eindelijk mijn zoon; hij begint dadelijk te bewegen en een vreemde
ontroering overvalt mij als ik hem in de sneeuw zie lopen. Hij is geen tweede Paul,
hij is eerder een tweede Brigit, maar viriel en overmoedig. Hij is achttien jaar oud
en als ik mijzelf in de spiegel bekijk, merk ik dat ik wél ouder maar niet lelijk ben
geworden. Hij draagt de ski's op de schouder en prikt met de stokken ritmisch in het
witte spoor, de helling op.
Ik roep hem na: ‘Lunch of twaalf uur dertig, Adam, en niet later.’ Hij wuift terug
dat hij begrepen heeft. Hij heeft de blonde haren zeer lang laten groeien en als hij
op de heuvel start, zodat ik hem tegen de diepblauwe lucht afgetekend zie, waaien
zijn lokken als van een vurige hengst.
Dan verdwijnt hij uit mijn gezichtsveld en houden scherp afgetekende curven
tussen sneeuw en lucht mij gevangen.
Over die heuvel, reeds heel ver van mij, zoekt mijn kind snelheid, ook
vriendschappen met jonge goden en godinnen van zijn tijd.
Als ik op mijn stappen terugkeer, zie ik dat er in de blokhut eenvoudige karweien
moeten worden opgeknapt, beddenopschik, koken. De glanzende takshond krijgt een
soepbeen en verdwijnt er uitbundig mee in de kleine tuin; er blijven alleen nog
knorgeluiden van zijn gevecht met het been. Daarna streelt een volmaakte stilte mijn
huid. Het kind, de mens uit mij was een gelukkige happening. Paul! Waar is Paul?
‘Alles komt terecht’, zegt de vertrouwde stem van Alex. ‘Wij gunnen je even deze
niet-collectieve huiselijkheid, gevolg van een korte aanval van technofobie. Helemaal
niet erg, geniet er maar van. Al deze voorstellingen dienen als inleiding van een
therapie. Alles komt terecht.’
Maar ik leg nu de spreker het zwijgen op. In de ligstoel koester ik mij in de zon.
Ik voel mij een jonge vrouw waaruit het leven kwam dat nu op
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jacht is naar geluk, snelheid, seks, liefde, wetenschap, kosmos. De hond komt met
zijn vochtige snuit tegen mijn voetzolen krieuwelen. Eenvoud is mijn nieuwe wereld
geworden. Ik wil dit soort geluk door het ontzaglijk brein laten registreren, maar een
vage angst voor onwerkelijkheid doet mij aan Alex vragen: ‘Hoe vind je mijn zoon?’
en als er geen antwoord komt durf ik de vraag geen tweede maal stellen, uit vrees
dat hij mijn kind anders zou zien dan ikzelf. Als hij spreekt, klinkt er spot in zijn
stem en weet ik dat ik gelijk had hem te wantrouwen: ‘Brigit, hij kijkt niet eens naar
je om, jouw mooie zoon. Je hebt hem blijkbaar opgevoed volgens de oude autoritaire
school en ook met affectie, die je nu als vanzelfsprekend ook van hem verwacht. Dit
jongmens kan je best missen, hoor, je bent voor hem ballast, je hindert hem. Trouwens
als je hem zou vragen hoe hij voor zijn moeder voelt... maar neen, ik raad het je af,
je vraagt het hem beter niet.’
Ik wil de stem van mijn kind horen, maar in het groot sneeuwlandschap lijkt hij
verdwaald en als ik hem roep kijkt hij niet op. Mijn stem draagt niet meer zo ver.
‘Je hebt nog vijf minuten’, zegt de vervelende commentator, en ook nog: ‘Ik raad
je aan, slechts zes dagen in de blokhut te blijven. Neem geen volle week meer, anders
loopt het mis. Je kan niet alles voorzien. De skisport heeft nu eenmaal haar gevaren,
en individualisten jammeren bij deze rampen gewoonlijk het luidst. Daarna worden
zij de parasieten waarvoor wij nu ons euthanasieplan uitwerken.’
‘Alles komt terecht.’
Ik hoef slechts mijn arm uit te strekken; de inspuiting is pijnloos.
Hoe lang ik precies in behandeling blijf in de spiraalkliniek, is vrij onduidelijk;
dagen, weken misschien. Het heeft geen belang, want met de dag word ik weer
mijzelf. Ik moet wel geloven in de macht van de kooi, die mij zo kan beïnvloeden
dat ik mij gewonnen geef.
Toch waag ik het de volgende dag, bij het onderzoek door het morgenteam, te
vragen naar mijn zoon. De kooi is bereidwillig, tikt op een flegmatieke ponskaart
dat ik niet zwanger ben, nooit zwanger ben geweest en bijgevolg geen zoon heb, dat
ik nooit zwanger zal worden, wat door de tests werd bewezen. De kooi heeft er tijdens
de behandeling voor gezorgd dat ik tot die categorie moet behoren.
Onmiddellijk na die korte harde mededeling, waarvan de betekenis langzaam in
mijn hersenen klimt als een akelige koelte die mij belet te huilen, ga ik aan het gillen.
Zij laten mij gillen, zij wensen het. Ik voel dat mijn reactie in hun programma werd
voorzien en het maakt mij woedend, zodat ik hun wereld wil uiteenschoppen, in hun
gezichten spuwen, Reginald die
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het dichtst bij mij staat naar de keel grijpen. Ik kan nog hysterisch lachen om zijn
vrouwelijke afweerbewegingen; daarna word ik machteloos, al heb ik weer geen prik
gevoeld. Er is alleen nog de vage herinnering dat Alex mij op een brancard heeft
getild, en dat hij het met genoegen deed.
Na een weldoende slaap ligt er een glimlach op mijn lippen en kan ik mij niet
voorstellen dat ik ooit zo agressief heb kunnen zijn. Er is een hilariteit onder de
aanwezigen rond het bed in de blauwe kamer. Ik sta op, herboren, en de beelden
vallen als lompen van me af. Ik sta daar naakt met een blinkend aluminium gevoelen.
Men knikt instemmend, men bewondert het meisje.
Sommige lokalen die ik verplicht ben te bezoeken zijn hoog, zodat ik meen de
lucht te bespeuren langs een nauwe opening, andere zijn eng en diep, tot het
onbereikbare toe. Ik heb het moeilijk om mijn evenwicht te bewaren, maar ik doe
het omdat de wil er is, en het hersteld geloof in de kooi.
De kooi weet overigens alles, ook dat ik na de proeven geen begeleiding meer
nodig zal hebben. Ik neem resoluut de juiste richting, de lift naar tien hoog voor
behandeling tegen sociaal-steriele affecties. Ik ben een gelukkige uitzondering, jong
en toch wijs.
Het bloed dat door mij heen stroomt is koel, geen enkel voorval kan mijn hartslag
beïnvloeden.
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Louis de Bourbon / Laatst verlangen
Ik trek een lijn - het is de horizon
ik snijd een cirkel - het is haar gelaat
ik hoor de avond ruisen, zee die stranden slaat
en ik zie: ginds in het Westen wordt de zon vermoord.
Dan veeg ik lijn en cirkel uit:
het vlammend rood waarmee de dag besluit
is 't bloed waarin mijn laatst verlangen ligt gesmoord.
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Samuel IJsseling / Filosofie en retorica
De oudheid
De retorica of de kunst om goed en overtuigend te spreken heeft in de klassieke
oudheid een grote bloei en ontwikkeling gekend. Demosthenes in Griekenland en
Cicero in Rome zijn wel de meest bekende figuren uit die bloeiperiode. Zij waren
echter geenszins de enigen. De oudheid heeft vele grote redenaars gekend. Zij stonden
in hoog aanzien en vertegenwoordigden een enorme macht. Naast de praktijk van
het goede en overtuigende spreken bestond er in de oudheid ook een uitgewerkte
theorie over de retorica. Er zijn ons niet alleen een aantal prachtige en uiterst sterke
redevoeringen overgeleverd, maar ook vele verhandelingen die geheel en al aan de
welsprekendheid zijn gewijd. Zo heeft Aristoteles een bekend werk over deze kunst
geschreven, en ook Cicero. Deze beide werken zijn op hun beurt weer een
samenvatting en een verdere uitwerking van verschillende oudere verhandelingen
over dit zelfde onderwerp.
In deze werken die over de retorica handelen, wordt allereerst gepoogd een
behoorlijke definitie op te stellen van de welsprekendheid. De gegeven definities
lopen soms nogal uiteen. Toch zijn er twee dingen die in bijna alle bepalingen
terugkeren. De retorica is op de eerste plaats een kunst of een vaardigheid, een
‘technè’. En op de tweede plaats wordt er voortdurend gezegd dat deze kunst erop
gericht is anderen te overtuigen door middel van het woord. De retorica is een
overredingskunst. Het gaat er om, de ander één of meer overtuigingen bij te brengen,
niet door middel van fysiek geweld of afgedwongen onderwerping, maar met behulp
van een goed geargumenteerd betoog. De toehoorders moeten werkelijk en zelf
ergens van overtuigd raken. Dit geschiedt doordat de redenaar de toegesprokenen
meevoert en leidt, of hen daar brengt waar hij wil.
In de klassieke werken over de retorica wordt vervolgens veel aandacht besteed
aan de taal. Wat schoonheid en kracht verleent aan de redevoering wordt nagegaan.
Uitvoerig wordt er gesproken over de functie en de aard van het argument, over de
structuur van de argumentatie, over de bouw van het betoog en over de verschillende
stijlfiguren die erin voorkomen. Tot deze stijlfiguren - ook wel retorische figuren
genoemd - behoren
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onder meer de metafoor, de metonymie en de synecdochè. Er zijn er echter nog vele
andere. Over de precieze aard en plaats van deze stijlfiguren is er dan weer de nodige
onenigheid. Wel zijn allen ervan overtuigd dat zij een wezenlijk bestanddeel vormen
van het betoog en dat zij een uitwerking zijn van mogelijkheden die in de taal besloten
liggen. Omdat in de retorica gehandeld wordt over de argumentatie en de taal, is het
niet altijd gemakkelijk haar te onderscheiden van de logica of de dialectica, van de
grammatica en de poetica. Toch was in de oudheid de retorica een eigen discipline
en had de vorming tot retor een eigen karakter.
Deze discipline en deze vorming stonden in de oudheid in hoog aanzien. De retorica
was in de meeste kringen een zeer gewaardeerde kunst. Zij was in Griekenland zelfs
een van de meest verheven kunsten, hetgeen niet zo vreemd is voor een volk dat zo
trots was op zijn taal en op het goed gebruiken van die taal. In Rome was de retorische
vorming de bekroning van een langdurige en zware studie, en voor de goed
geschoolden stonden er vele maatschappelijke en sociale mogelijkheden open. De
retor was een eerbiedwaardig en machtig man. Het is dan ook niet overdreven te
beweren dat de meeste grote mannen wier namen nog bekend zijn - zowel uit het
heidense als uit het christelijke Rome -, een dergelijke vorming hebben genoten.
De echte en grote redenaar was in het bezit van een enorme macht, en hij was zich
van die macht terdege bewust. Diodoros, een van hen, schrijft ergens: ‘Een hogere
voortreffelijkheid dan het goed kunnen spreken zal niemand gemakkelijk kunnen
noemen. Het is immers daardoor dat de Grieken boven de andere volken staan en
dat de gevormde boven de ongevormde staat. Bovendien is het alleen hierdoor
mogelijk dat één mens over vele anderen heerschappij verwerft. Ten slotte verschijnt
elk ding of elke zaak slechts zo zoals de redenaar dit ding of deze zaak voorstelt.’1.
Misschien klinkt dit wat naïef en pretentieus, maar de retor had inderdaad het
vermogen om door zijn woord de dingen en de mensen zo te laten verschijnen in de
ogen van zijn toehoorders zoals hij dat wenste. Hij had een macht over de
verschijnselen en over de mensen. Door het geweld van zijn woord kon hij de mensen
laten denken en handelen zoals hij dat goed achtte. Hij had het geheel van
overtuigingen en opvattingen over goed en kwaad, over waar en onwaar, over zin
en onzin in zijn hand. Dit betekent niet dat de retor willekeurig wat dan ook zeggen
kon. Hij was daarentegen gebonden aan strenge wetten. Slechts een goed
geargumenteerd betoog, dat bovendien volkomen aangepast was aan de zaak waarover
gesproken werd en aan het gehoor tot wie het woord gericht werd, was werkelijk
overtuigend. Alleen een schoon en sterk betoog kon de overtuiging opdringen dat
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een bepaalde stand van zaken inderdaad zo was zoals de retor die naar voren bracht.
Het opdringen van een overtuiging was geenszins een kwestie van bedrog of van
listige leugenachtigheid. Het ging daarentegen om de waarheid. Deze waarheid werd
echter door de retor bewerkstelligd. Hij was een meester van de waarheid. Plato zou
zeggen: van het waar-schijnlijke, maar voor de retor zelf was de waarheid niets anders
dan het waarschijnlijke. De waarheid was voor hem het geheel van conventionele
overtuigingen die door een voortdurende redevoering tot stand komen of tot stand
gekomen zijn.
De macht van de retorica kwam onder meer tot uiting in de politiek, in de
rechtspraak en in de geschiedschrijving en ten slotte ook in de filosofie. Degene die
goed en overtuigend kon spreken, kon macht verwerven over anderen, maar hij kon
ook de tirannie verdrijven. De Griekse democratie en de welsprekendheid waren
nauw met elkaar verbonden. In de rechtspraak was het eveneens de retor die schuld
of onschuld kon bepleiten en die vrijspraak of beschuldiging voor zichzelf of voor
anderen kon verwerven. In de geschiedschrijving, die overigens nauw met de politiek
verbonden was, werden bepaalde gebeurtenissen als belangrijk en andere als
onbelangrijk voorgesteld, en werden sommige mensen als held en anderen als lafaard
bestempeld. De faam of de blaam die op iemand rustte was allereerst het gevolg van
de lofrede of het misprijzen welke door de grote woordvoerders, d.w.z. de dichters
en de redenaars, werd uitgesproken. Deze faam of blaam speelde een grote rol. In
Sparta waren het zelfs machten die over leven en dood beslisten. De naam (in de zin
van een goede of slechte naam) die men droeg, vormde het kader of de ruimte waarin
men zijn bestaan kon en moest voltrekken. De plaats die de mens mocht innemen in
de wereld en het voortleven in de herinnering - de onsterfelijkheid - werden gedragen
door de woordvoerders die door hun woord het systeem van ordeningen en
verordeningen in stand hielden of opbouwden.2. Ten slotte had ook in de filosofie,
zij het dan vooral in de sofistiek, de redevoering een centrale plaats. Een grondwoord
uit die filosofie is zelfs het woord ‘logos’ dat in eerste instantie iets dergelijks als
betoog betekent. De filosoof moest logisch zijn en dat betekende dat hij nauwgezet
moest beantwoorden aan de wetten van de retorica en dat hij zich gehoorzaam moet
invoegen in een reeds bestaande logos, d.w.z. in een geheel van reeds sinds
mensenheugenis gehouden betogen waarin de waarheid tot stand gekomen was.
Naast deze hoge achting die men in de oudheid voor de retorica had, bestonden
er ook van oudsher enige twijfels ten aanzien van deze kunst. Men was zich bewust
van een zekere dubbelzinnigheid die aan de retorica eigen
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is. De retor kan namelijk de mens leiden, maar ook verleiden of misleiden. Hij kan
iets onthullen, maar ook iets verbergen. Bovendien heeft het welluidende en
melodieuze woord van de redenaar op een of andere manier ook iets gewelddadigs.
Het is dan ook wel vergeleken met de zang van de Sirenen. Er is niet aan te ontkomen.
Het boeit en fascineert; het kan de mens meeslepen en hem daar brengen waar de
spreker hem hebben wil. De goed geschoolde redenaar kan zo spreken dat de
toehoorder er werkelijk van overtuigd is dat de zaken waarlijk zo zijn zoals ze worden
voorgesteld ofschoon ze in feite anders zijn. Het is vooral Plato geweest die bijzonder
gevoelig was voor deze dubbelzinnigheid.

Plato
Het is bekend dat Plato geen grote achting had voor de kunst. Ten aanzien van de
retorische kunst was zijn houding uitgesproken vijandig. Deze negatieve houding
heeft misschien zijn grond in het bewustzijn van de dubbelzinnigheid die aan de
retorica eigen is. Nietzsche zal later echter zeggen dat deze vijandigheid eerder een
kwestie was van afgunst en nijd. Plato zou jaloers geweest zijn op de macht die de
redenaars ontegenzeggelijk bezaten. Wanneer men deze afgunst niet al te
psychologisch opvat maar eerder politiek en praktisch begrijpt, zit hier zeker iets in.
Wij komen er nog op terug.
Plato heeft verschillende malen geprobeerd de plaats van de retorica te bepalen.
In de Gorgias ziet hij in de retorica slechts een praktisch meesterschap om met behulp
van woorden een bepaald genoegen te bereiden bij de toehoorders, wat vreugde in
het leven te brengen en een zekere vergetelheid of zorgeloosheid te bewerken.3. De
welsprekendheid wordt hier zelfs vergeleken met de kookkunst en het toiletmaken.
Elders, bijvoorbeeld in de Phaedros, wordt de retorica in verband gebracht met de
didactiek.4. Het goede en overtuigende spreken kan een functie hebben in het
onderwijs. Om in een korte tijd het gewone volk te onderrichten, kan zij haar diensten
bewijzen. Men mag echter ook hier haar waarde niet overschatten, want met behulp
van de welsprekendheid wordt er niet iets echt geleerd maar slechts op gezag
aangenomen. Deze didactische functie van de retorica veronderstelt bovendien dat
de spreker zelf in het bezit is van de waarheid of van een ware kennis. Deze ware
kennis is, volgens Plato, het privilege van de wijsgeer, die een inzicht heeft in de
ware aard van de dingen. Eigenlijk zou men slechts gebruik mogen maken van de
retorica wanneer men dit inzicht werkelijk bezit.
De vijandige houding van Plato ten aanzien van de retorica hangt overigens nauw
samen met zijn polemiek met de sofisten. Voor de sofisten was de
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redevoering uiterst belangrijk. In de redevoering kwam volgens hen de waarheid tot
stand. Waarheid los van het betoog dat over de werkelijkheid gehouden wordt of los
van de verwoording van die waarheid had voor hen geen zin. Er is, volgens hen,
uiteindelijk geen onderscheid tussen het zijn van de dingen en hun verschijnen door
middel van het woord. Plato maakt echter in zijn strijd tegen de sofisten een radicale
scheiding tussen de dingen zoals ze aan ons verschijnen en de dingen zoals ze in
zichzelf zijn. Dit in-zichzelf-zijn van de dingen is dan ofwel van ideële ofwel van
reële aard. Deze scheiding valt samen met het onderscheid tussen de zintuigelijke
en de intelligibele wereld, of tussen de orde van het waarschijnlijke en de orde van
de waarheid. Dit onderscheid is constitutief voor de metafysiek. Men kan dan ook
zeggen dat de metafysiek geboren is uit de polemiek met de sofisten en de retorica.
Met dit onderscheid tussen de zintuiglijke en de intelligibele wereld hangt ook
samen het onderscheid dat gemaakt wordt tussen de zogenaamde eigenlijke woorden,
die de werkelijkheid rechtstreeks en zonder omwegen uitdrukken, en de zogenaamde
oneigenlijke uitdrukkingen, die de werkelijkheid slechts op een metaforische,
mythologische, poëtische of retorische wijze ter sprake brengen. De bepaling van de
metafoor als oneigenlijke wijze van spreken is een typisch metafysische bepaling.5.
Het oordeel van Plato over de retorica was ongetwijfeld negatief. Dit negatieve
oordeel heeft Plato met al zijn retorisch geweld verkondigd. Het is door de meeste
filosofen na hem als vaste overtuiging overgenomen. Mede dank zij Plato is de
wijsgeer er over het algemeen van overtuigd dat de retorica weinig of niets met de
filosofie in de strikte zin van het woord te maken heeft. De houding van de wijsgerige
traditie van het Westen is afwijzend. Dit gaat ten slotte zo ver dat het woord ‘retorisch’
een pejoratieve betekenis krijgt, hetgeen ook in ons spraakgebruik meestal het geval
is.

De negatieve houding van de traditie
Voor de oude Grieken was de retorica een kunst, zelfs een van de meest verheven
en gewaardeerde kunsten. Het goede en overtuigende spreken was ‘het ademhalen
van een kunstenaarsvolk’ (Nietzsche). In de westerse filosofie wordt de retorica
eveneens meestal beschouwd als een kunst, maar tegelijkertijd als iets
minderwaardigs. De retorica heeft iets kunstmatigs en is geen ernstige zaak. De
filosofie volgt hierin het negatieve oordeel van Plato. Het meest duidelijk komt dat
wel tot uiting bij Imm. Kant. Kant maakt in zijn Kritiek der Urteilskraft, welk werk
voor een groot deel handelt over de filosofie van de kunst, een onderscheid tussen
de woordkunst en de beeldende kunst.6. De woordkunst wordt weer onderscheiden
in
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de retorica en de poëzie. In de retorica wordt dan ten slotte nog een onderscheid
gemaakt tussen de eloquentia, de welsprekendheid, en de ars oratoria, de
overredingskunst. De eloquentia dient vooral tot vermaak. Goed spreken (of schrijven)
is aangenaam en onderhoudend voor het gehoor (of voor de lezer). Het heeft echter
niets te maken met de waarheid. De ars oratoria, de overredingskunst, is principieel
uit den boze. Zij is een gevaar voor de vrijheid en zij belemmert het echte denken.
Onder geen voorwaarde mag zij voor ernstige aangelegenheden worden aangewend.
De dichtkunst wordt, volgens Kant, gekenmerkt door een grote mate van vrijheid.
Zij is het vrije spel met de woorden en dit vrije spel wordt geleid door de creatieve
fantasie. De overredingskunst is daarentegen het werk van het verstand. Het overreden
is een planmatig en doelgericht spreken, dat erop gericht is iets te bereiken of te
bewerken. Deze doelmatigheid maakt precies haar minderwaardig karakter uit. Echte
en grote kunst is voor Kant niet doelgericht, niet uit op effect of nut, maar staat slechts
in dienst van de schoonheid. Dit doelgericht zijn van de retorica maakt haar niet
alleen minderwaardig, maar ook gevaarlijk. Zij ontneemt de mens de vrijheid. Haar
gewelddadigheid leidt slechts tot onderwerping aan het gezag en tot een
zich-gewonnen-geven aan gezagsargumenten. Zij is niet gericht op de waarheid,
maar zij wil slechts overtuigingen opdringen.
Deze negatieve houding van Kant ten aanzien van de retorica is natuurlijk nauw
verbonden met zijn ideaal van de Verlichting. Het wezen van de Verlichting wordt
door hem aldus geformuleerd: ‘Aufklärung is het uittreden van de mens uit de
onmondigheid waaraan hij zelf schuldig is. Onmondigheid is het onvermogen zich
van zijn verstand te bedienen zonder de leiding van anderen. Aan deze onmondigheid
is men zelf schuldig wanneer zij niet het gevolg is van gebrek aan verstand, maar
wanneer zij voortkomt uit een gebrek aan moed.’7. De leuze van de Verlichting luidt
dan ook: heb de moed zelf te denken en maak gebruik van je eigen verstand. Luiheid
en lafheid, aldus Kant, zijn de oorzaken waarom de mens onmondig blijft en blijven
wil, en waarom het voor anderen zo gemakkelijk is om zich als gezagvolle
woordvoerders op te werpen. Het is precies deze onmondigheid die door de retorica
wordt voorondersteld en tegelijkertijd in stand gehouden.
Hetgeen Kant zegt over de retorica, treft men in andere bewoordingen aan bij de
meeste denkers van onze moderne tijd. Zij staan zo goed als allen afwijzend tegenover
deze kunst en zij tonen weinig of geen belangstelling voor deze eigensoortige
discipline. Het is dan ook niet toevallig dat er in deze moderne tijd zo goed als geen
aandacht besteed wordt aan de aard en de functie van de stijlfiguren en nog minder
aan de plaats die zij in-
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nemen in het eigen filosofische betoog. Naar het wezen van de metafoor en de
metonymie wordt niet gevraagd. Ook wordt er weinig of niet nagedacht over het
onthullende en verhullende karakter van de taal. De taal wordt gezien als een neutraal
middel om de gedachten die men zelf denkt zo adequaat mogelijk uit te drukken. Er
zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de romantici. Onder hen zijn er
zelfs die beweren dat de echte wijsgerige problemen slechts op een metaforische en
mythische wijze ter sprake gebracht kunnen worden.8. En zij denken wel degelijk na
over de aard en de plaats van de metafoor en het beeld in het filosofische en algemeen
menselijke spreken. Dit blijven echter uitzonderingen.
Een uiterst negatief oordeel over de retorica treft men aan bij een andere denker
van de Verlichting, namelijk J. Locke. Hij ziet hierin niets anders dan misleiding en
verleiding, niets anders dan bedrog ofwel van anderen ofwel van zichzelf.9. Dit
standpunt van Locke zet zich door in heel de Angelsaksische traditie, ofschoon in
deze traditie tegelijk ook een zekere omslag plaats heeft. Men is hier namelijk uiterst
gevoelig voor het retorische karakter van het spreken, voor de misleiding of verleiding
die uit kan gaan van de taal, en voor de metaforiek van veel zogenaamd verantwoorde
beweringen. De Engelse taalfilosofen staan uitermate kritisch ten aanzien van de
metafysiek. Overal herkennen zij retorische elementen. De traditionele filosoof is
volgens hen vaak het slachtoffer van het bedrieglijke spel van de taal en van het
metaforische karakter van die taal. Vanuit deze kritische houding ontstaat een
groeiende belangstelling voor de retorische figuren (met name voor de metafoor),
en voor de structuur van de argumentatie. Deze belangstelling is echter in eerste
instantie niet positief gericht, maar veeleer negatief en kritisch. Het gaat er om de
filosofie van de (al of niet verborgen) retoriek en metaforiek te bevrijden.

De rehabilitatie van de retorica
De kritische houding ten opzichte van de taal en van het geheel van filosofische
beweringen heeft meer recent geleid tot een uitdrukkelijke bezinning op het wezen
en de plaats van de stijlfiguren in het filosofische betoog en op de retorische elementen
in het spreken en schrijven. Deze bezinning heeft dan uiteindelijk met zich
meegebracht een positieve waardering van de retorica als eigensoortige discipline,
zij het dan allereerst als kritische. Dit in ere herstellen van de retorica als kritiek heeft
zich reeds eerder voorgedaan in de Duitse taalfilosofie van de tweede helft van de
negentiende eeuw. We denken hier onder meer aan auteurs zoals F.M. Müller, O.F.
Gruppe, G. Gerber, G. Runze, Fr. Mauthner e.a. Verschillende van deze filosofen,
die overigens nog maar weinig bestudeerd zijn, beweren
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dat de meeste filosofische begrippen teruggaan op metaforen die in de loop van de
tijd door het veelvuldig gebruik afgesleten zijn als munten. Hierdoor hebben zij hun
metaforische aard uitgewist en wekken nu de schijn begrippen te zijn. Sommigen
onder hen zullen zelfs zeggen dat de taal uiteraard metaforisch en retorisch is en dat
alle filosofische problemen niets anders zijn dan taalproblemen of retorische
problemen. Uiteindelijk leidt dat bij hen vaak tot een radicaal scepticisme of een
extreem nominalisme.
Een buitengewoon belangrijke bijdrage tot de rehabilitatie van de retorica komt
van Friedrich Nietzsche. Deze grote Duitse denker heeft in zijn jeugd als hoogleraar
in de klassieke filologie aan de universiteit van Basel verschillende jaren achtereen
college gegeven over de Griekse en Latijnse retorica.10. Hoewel deze colleges door
een zeer gering aantal studenten gevolgd werden en Nietzsches bemoeienissen met
de klassieken heftig zijn aangevallen door tijdgenoten, is zijn belangstelling voor de
retorica niet zonder gevolg gebleven.
Nietzsches houding ten aanzien van de retorica is tamelijk gecompliceerd. Zij is
ook niet altijd dezelfde gebleven, maar heeft een zekere ontwikkeling doorgemaakt.
Met enige simplificatie kan men drie perioden onderkennen. Deze drie perioden moet
men niet al te streng scheiden. Misschien is het zelfs beter te spreken van drie facetten
van hetzelfde probleem. In de eerste fase schenkt Nietzsche aandacht aan de grootheid
van de retorische kunst. Hij bewondert de sterkte en de macht van het goede en
overtuigende spreken dat met behulp van allerlei kunstmiddelen in staat is een wereld
te ordenen en te verordenen. In een tweede fase begrijpt Nietzsche de hele westerse
filosofie vanaf Plato tot op zijn dagen als een retorisch betoog dat er niet op gericht
is de waarheid uit te zeggen, maar op het verwerven of behouden van machtsposities.
Dit begrijpen van de filosofie vanuit de retorica heeft een kritische betekenis. Voor
de Duitse denker zijn in deze fase de bevestiging van het ik en van een God, van het
subject en de vrijheid, van de substantie en van de werkelijkheid zoals deze in zichzelf
is, van de voorrang van het zijn boven het worden en van het platonisch onderscheid
tussen de zintuiglijke en de intelligibele wereld, allemaal retorische bevestigingen.
Zij zijn het gevolg van de bedrieglijkheid van de taal en geheel en al doortrokken
van een wil tot macht. Zelfs het uitstoten van de retorica uit de filosofie is nog een
machtsgreep. De zogenaamde waarheid is niets anders dan een beweeglijk leger van
metaforen en metonymieën, en de zogenaamde werkelijkheid is niets anders dan een
verleidelijke fictie. De ‘waarheid’ spreken is volgens algemeen aanvaarde conventies
‘liegen’, en zich houden aan de wetten van de ‘redelijkheid’ is een
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zich onderwerpen aan een geheel van afspraken die door de grote woordvoerders uit
het verleden zijn opgedrongen. In een dergelijke kritische instelling blijft er van de
traditionele filosofie natuurlijk niet veel over.11. In een laatste fase zal Nietzsche
echter de filosofie en de retorica weer op een meer positieve en beamende wijze
benaderen. Volgens hem zou men dan allereerst moeten erkennen dat het geen zin
heeft om te spreken over waarheid en werkelijkheid op zichzelf. Waarheid en
onwaarheid worden door een voortgezette redevoering bewerkt en verordend. De
werkelijkheid mag niet losgemaakt worden van het betoog dat over die werkelijkheid
wordt gehouden. De uiteindelijke tegenstelling is dan niet die van een waar of een
vals betoog, maar die van een sterk of een zwak betoog. De sterkte van het betoog
is een kwestie van willen. Het is de wil - in feite der Wille zur Macht - die de waarheid
en de werkelijkheid tot stand brengt. Men mag deze wil echter niet opvatten als de
wil van een individu of van een groep, maar deze wil tot macht is een grondstructuur
van het bestaan. De Wille zur Macht als bestaansstructuur is hier het laatste woord.
Het is ook deze machtswil die werkzaam is in de grote woordvoerders die door hun
overtuigend woord de wereld hebben gemaakt tot wat zij is.
De meeste hedendaagse denkers zullen Nietzsche niet in alle opzichten bijtreden.
Wel zullen bijna allen erkennen dat hij iets gezien heeft dat van groot belang is,
namelijk dat al onze bevestigingen en ontkenningen doortrokken zijn van een
verborgen retorica. Het gaat er dan om deze verborgen retorica te achterhalen en aan
het licht te brengen. Een grondig onderzoek naar het wezen van deze retorica, naar
de wetmatigheden en mechanismen die het spreken en schrijven bepalen, en naar de
plaats en de functie van de retorische figuren, is hiertoe natuurlijk een eerste
voorwaarde.

De hedendaagse retorica
De hedendaagse retorica is allereerst een formele discipline die een onderzoek instelt
naar de al of niet verborgen structuren van een betoog, naar de wetmatigheden en
mechanismen die dit betoog beheersen, naar de opbouw en uitwerking van de
argumentatie, en ten slotte naar de aard, de plaats en de functie van de stijlfiguren
die de argumentatie dragen. De reeds in de Griekse retorica aanwezige categorieën
van het overtuigen en van de macht staan hierbij centraal.
Deze formele discipline wordt soms toegepast in de taalanalytische
benaderingswijze van de filosofie. Zij is van groot belang in de ideologiekritiek en
in de psychoanalyse. Wat deze laatste twee betreft kan men een tweevoudige tendens
bemerken. De ideologiekritiek kan erop gericht zijn een ideologie als ideologie te
ontmaskeren en dat betekent haar te begrijpen
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als een geheel van overtuigingen dat ingegeven wordt door machtsverhoudingen en
dat dient om bepaalde machtsposities te handhaven of te versterken. Ideologiekritiek
kan er echter ook in bestaan de ideologie te beschouwen als een moment van een
meer omvattende structuur, namelijk de sociaal-economische praxis, het politieke
bestel en de vormen van ideologie. Als component van deze structuur heeft de
ideologie in die structuur een eigen plaats en een eigen functie. Omdat de ideologie
uiteraard doortrokken is van een manifeste of latente retorica, kan deze plaats en
deze functie achterhaald worden met behulp van het begrippenapparaat uit de moderne
retorica.
Van de psychoanalyse is eveneens een tweevoudige benadering mogelijk. De
psychoanalyse kan begrepen worden als een ontmaskering van de verborgen machten
die schuilgaan achter al wat de mens doet en zegt. Zij kan echter ook begrepen worden
als een structuuranalyse van het menselijke bestaan. In deze analyse wordt een
veelvuldig beroep gedaan op de begrippen uit de retorica. Vanuit deze retorica worden
verschijnselen zoals verdringing en verschuiving, sublimatie en rationalisatie,
overdracht en identificatie, herhaling en overtreding duidelijk gemaakt. Wij kunnen
hier nu niet verder op ingaan. Van belang is echter dat zowel in de ideologiekritiek
als in de psychoanalyse de retorica als formele analyse van wat door de mens wordt
gezegd, een grote rol speelt.
Vrijwel algemeen wordt thans aanvaard dat in elk spreken en schrijven en in iedere
uiteenzetting of betoog een aantal retorische elementen aanwezig zijn. Dit geldt ook
voor het wetenschappelijke en het filosofische betoog. Het is namelijk slechts door
deze retorica dat de moderne wetenschap een belangrijke factor geworden is in het
leven van de mens. Wat zouden wij, vraagt H.G. Gadamer, weten van de moderne
fysica, die ons bestaan toch grondig veranderd heeft, louter en alleen vanuit deze
fysica zelf? Alle natuurwetenschappelijke uiteenzettingen die zich richten tot een
breder publiek dan alleen de kleine kring van ingewijden en specialisten, danken hun
uitwerking en hun invloed aan de retorische elementen die erin aanwezig zijn.12. Dit
geldt niet alleen voor de fysica, maar ook voor alle andere wetenschappen. Misschien
geldt het wel het meest voor de filosofie. Wanneer men thans auteurs leest als
Descartes of Leibniz, Kant of Hegel, bemerkt men dat deze denkers in hun geschriften
de retorische middelen vaak op een zeer subtiele en soms zelfs geniale wijze benutten.
Zonder deze retorische elementen zou er waarschijnlijk weinig van deze geschriften
overblijven. Om dit in te zien behoeft men slechts te bedenken dat bijna alle begrippen
afgesleten metaforen zijn en dat verschillende van die metaforen heel het betoog
mogelijk maken en dragen. En degene die
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vanuit een verzet tegen de traditionele filosofie thans een filosofie zou willen
opbouwen zonder metaforen, moet beseffen dat zelfs het woord meta-foor en de
gebruikelijke bepaling van wat de metafoor eigenlijk is, zelf metaforisch zijn.
Over wat de metafoor precies is, is nogal wat onenigheid. Het is een punt van
discussie in het hedendaagse denken. Eén ding is echter duidelijk, nl. dat de metafoor
en de andere retorische figuren mogelijkheden zijn van de taal. Niemand zal ontkennen
dat de taal het centrale thema is van de hedendaagse filosofie. De stap van een analyse
van of een bezinning op de taal naar de retorica is maar klein. Het is vanuit het
centraal-stellen van de taal dat de klassieke verhandelingen over de retorica een
nieuwe actualiteit krijgen.
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Roger Devriendt / Gedicht
Weet je nog, we waren jong
Aten nog de dagen appelgroen
Tekenden de rode luchtballon
Een zonde werd een zoen.
Roos de roos en blauw de dauw
Iemand noemde onze naam
Sussend, en de melk was lauw.
Jammer van ons geblaat.
Ezels hadden lange oren
Uilen droegen zonnebrillen
Grote mensen maken woorden
De kindren scheppen stilten.
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Fernand Florizoone / De dichter tekent
De dichter tekent
een sneeuwbal in zijn linkerhand,
maar sneeuw smelt voor een gebaar van lente,
vogels nestelen in zijn schrijvende palm
zij denken:
de dichter bouwt een nieuwe droom.
's Avonds zingen zij een dak op zijn huis,
volgens zijn dankbare tekeningen.
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Joos Florquin / Gesprek met Simon Carmiggelt (3)
U hebt onder het pseudoniem Karel Bralleput drie bundels gedichten uitgegeven,
‘Raillerende rijmen’ zoals de ondertitel luidt. Waarom Karel Bralleput?
Dat was zo maar een schertsnaam. Die verzen zijn geschreven in de tijd toen mijn
vriend Anton Koolhaas nog directeur van De Groene Amsterdammer was. De Groene
Amsterdammer had een soort onzinblaadje erbij, een kolderblad. Dat heette De kleine
krant en dat schreven hij en ik samen vol. Daarbij gebruikten we alle mogelijke
pseudoniemen en ik leverde onder dat pseudoniem Karel Bralleput elke week een
vers voor dat blad. Zo is die serie eigenlijk ontstaan. Daar zijn drie bundels uit
gemaakt die onder de titel Torren aan de lijm later onder mijn eigen naam zijn
uitgekomen in één boek.
Naast ‘Het jammerhout’ was er nog ‘Al mijn gal’ en ‘Fabriekswater’. Wat betekent
dat dichterschap voor u?
Ik heb het altijd erg leuk gevonden om te doen. Het is met versjes zo: dat doe je bij
bevliegingen, vind ik, veel meer dan proza. Proza kun je voor gaan zitten en dan ga
je dat doen. Maar dat is met die versjes niet zo, daar moet je voor in de mood zijn.
Dat heb ik dus drie keer gehad, dat ik zo'n tijd had dat ik eigenlijk niet veel anders
deed dan naast mijn gewone werk versjes schrijven. En zo is die bundel ontstaan.
Ze zijn toch wel iets meer dan gelegenheidswerk.
We hadden afgesproken dat ik de klassieke vraag zou stellen naar het vers van uw
voorkeur en dat u dat zou voorlezen. Wat zal het zijn?
Wat ik zelf wel een aardig vers vind, dat heet De Amsterdamse kroeg:
Ik hou zo van een oude, Amsterdamse kroeg,
die diepe bedstee in het veilig vaderhuis.
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Hier is het 's winters warm en 's zomers pluis.
Hier krijg je vaak te veel en nooit genoeg.
Ik hou zo van de plompe, Nederlandse mannen
die, ernstig drinkend, diepe onzin zeggen
en met een vage glimlach weten uit te leggen
waarom zij door het leven zijn verbannen.
Ik hou zo van de zware, moedeloze kastelein
die, met de blik van een verschopte herdershond,
het kleine glas tilt naar zijn grote mond.
Hij is mijn trouwe vriend - dat móét hij zijn.
Ik hou zo van de rafelige, oude vrouwen,
die voor wat losse centen hier een glimlach kopen
en dan, conspiratief, weer naar hun krotje lopen,
het flesje vol, om verder voort te bouwen.
Ik hou zo van de afgetrapte honden
die roerloos wachten naast des meesters voet,
tot hij, uit armoe, weer de straat op moet
met balsem op zijn alledaagse wonden.
Ik hou zo van het fonkelende drinken
en het ‘nou ja’, dat in je hart ontluikt.
Klein wordt de wereld, als je wat gebruikt,
omdat de verten in het niets verzinken.
Ik hou zo van het eenzaam doch omringd
zitten te staren naar een tijd, die was.
en langzaam doodbloedt in het spiegelglas.
Hoor 't stemmenkoor, dat Willem Kloos bezingt.
Ik hou zo van een oude, Amsterdamse kroeg
en van het zwijgend met gedachten spelen.
Alleen, het sluitingsuur, voor mij en velen,
komt steeds te laat en altijd weer te vroeg.

Er zit een uitstekende typering in van uw werk, al zal het uw reputatie van kroegloper
wel een beetje aandikken. Ik denk nog aan een ander gedicht, ‘Later’, van die twee
oude mensen die op de Overtoom wandelen. Dat doet wel wat bitter aan?
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Maar heeft toch een teder einde:
En als onze aardse last
met de wereld gaat vergroeien
zal uit jou een bloempje bloeien.
Een viooltje - dat staat vast.

Een ander vers dat ik u toch graag zou horen citeren is ‘De humorist’.
Dat kan. Even opzoeken.
Als knaap heb ik mijn eerste grap verzonnen.
Mijn moeder riep: ‘Dàt wordt een humorist’.
De brave vrouw. Zij heeft zich niet vergist.
Een schelmse carrière was begonnen.
O, in de aanvang ging 't somtijds stroef
en viel de kwinkslag wel eens in 't water.
Die vroege gein! 'k Moest er om làchen, later.
Want zelfs herinnering stemt mij niet droef.
Al schaterend schiep ik een klein bedrijfje,
waar de cliënt een mopje kan bestellen.
Ik scherts maar voort. Ik kan ze niet meer tellen.
Bij dag of nacht - ik bak een vrolijk schrijfje.
Al mijn agressies kan ik in dit vak
profijtelijk tot jeukpoeder vermalen.
Maar zou ik daarbij wel de tachtig halen?
Als dàt gelukt, ben ik een monter wrak.

Er is toch altijd een grond van echtheid in, dunkt me, van waarheid, van werkelijkheid.
Ja, het parodieert natuurlijk ook allerlei dingen.
Schrijft u nog verzen?
Nou, zelden. Een doodenkele keer. Er is een tijd geweest dat ik veel op toernee was
met Annie M.G. Schmidt om voordrachten te houden. Als wij dan in de trein zaten,
las zij een boek en maakte ik verzen. Op die bevliegingen moet je wachten tot ze
komen.
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Hebt u niet ergens een primeur voor ons?
Iets dat niet in deze bundel heeft gestaan?
Ja.
Dat is een versje, dat gaat dan ook over alcohol. Mijn reputatie in België zal wel
geheel vernietigd zijn na deze uitzending! Dat is een vers dat dus nooit in die bundel
is opgenomen. Dat heb ik daarna geschreven. Het is wel in Tirade gepubliceerd en
dat heet Tekst voor een wijnkaart. Het aardige daarin vind ik persoonlijk dat het de
sonnetvorm vrij goed volhoudt, wat toch altijd een dwang is die je jezelf oplegt, en
dat het probeert ook in de beeldspraak congruent te blijven met het onderwerp, met
het motief.
O drank, je hebt zoveel verpest.
Toch ben jij in mijn dorstig leven
Altijd die ene hoer gebleven,
Die mij het diepste heeft gelest.
Want hoe je me ook hebt geflest
Door altijd, - en ik kon het weten Al je beloften te vergeten
Als je weer klaar lag voor de rest.
En hoe je me ook hebt uitgemest
Door alles wat je van me nam,
Ik leefde als ik bij je kwam,
Bij jou alleen, dat weet je best.
Je grogstem en je valse streken,
De stomme platheid van je spreken
En van je bed de wulpse stank.
't Was niets, als ik maar weg mocht zinken
In jou, om steeds weer in te drinken
Jouw zoete leugens, bittre drank.

De beeldspraak is inderdaad opvallend goed volgehouden, te meer daar u er een
extra kwatrijn aan toe hebt gevoegd.
Ik beschouw het als een werkstukje en als dusdanig wel geslaagd.
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U treedt geregeld op voor de televisie. Doet u dat graag?
Dat is een complexe vraag: vind ik het leuk? Vroeger zat ik in de verkeerde hoek.
Ik werd altijd in een cabaret ingeschakeld om de verschillende nummers aan mekaar
te praten, maar dat is niet mijn vak. Of anders moest ik een nummertje geven dat in
het geheel werd opgenomen. Maar als het programma slecht was, stond er de volgende
dag weer een grauw in de krant waarin alles over één kam werd geschoren. Ik ben
er toen maar mee gaan ophouden. Dan is er iemand van de Vara bij me gekomen die
me vraagt: ‘Waarom doe je niks meer?’ We hebben dan gepraat en ik zou een aparte
uitzending krijgen, ééns in de maand, om een verhaaltje voor te lezen. Ik heb zo al
75 uitzendingen van zes minuten gemaakt. Het zijn verhalen uit de verschenen bundels
en er worden er vier op één middag opgenomen op de band, ampex. Ik vind het wel
leuk om het te doen, maar het is enerverend werk. Als ik naar de studio moet om die
op te nemen, dan ben ik altijd ontzettend nerveus: van tevoren leer je het een beetje
uit je hoofd, maar ieder woord moet er zijn en je kunt niet zoals in dit gesprek gewoon
praten. Je hebt een tekst en die moet je overbrengen. Dat vind ik nog altijd een grote
druk, om dat te doen. Ik ben altijd ontzettend zenuwachtig, al kan niemand dat merken.
Men zegt altijd: ‘U zit daar zo rustig’, maar ik ben werkelijk opgegeten van de
zenuwen. Maar ik doe het wel graag, omdat je een veel groter publiek bereikt door
dat voorlezen dan alleen maar in de krant. Je bereikt mensen, dat merk je door het
hele land, die niet eens weten dat je in de krant schrijft. En die denken eigenlijk, dat
is wonderlijk genoeg, dat je leeft van het eenmaal per maand voorlezen van een stukje
van zes minuten voor de televisie. En dat is natuurlijk niet helemaal het geval.
Wordt dat op een vaste dag uitgezonden?
Nee, ze schuiven dat telkens ergens in.
Altijd ingeleid door hetzelfde melodietje?
In a sentimental mood van Duke Ellington. Het is een hele oude opname, die erg
mooi gespeeld wordt. Het is een van mijn uitverkoren jazznummers van vroeger: erg
muzikaal, erg droefgeestig en erg sentimenteel. Maar ik heb er een zwak voor. Het
is wel een beetje een melancholiek muziekje maar het past eigenlijk toch overal bij,
omdat het een beetje vertellend, een beetje episch is. Daarom heb ik het als
herkenningsmelodie gekozen. Ik zit

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

351
daar dan met het boekje net buiten beeld. Ik ken het stukje vrijwel uit het hoofd en
kan de mensen dus aankijken. Qua regie wordt er helemaal niets gedaan: alleen op
het einde rijdt de camera close in.
U hebt over dat melodietje ook geschreven in ‘Kroeglopen’, herinner ik me. Er wordt
gezegd dat u het opnieuw populair hebt gemaakt.
Nou, ze hebben het naar aanleiding van het feit dat ik het dus iedere maand gebruik,
en dat duurt al een hele lange tijd, opnieuw als een single uitgegeven.
U sprak daarnet over cabaret. U hebt teksten geschreven voor Wim Kan en voor
Wim Sonneveld.
Nou is dat niet helemaal hetzelfde, het is verschillend. Als Sonneveld een nieuwe
show gaat maken, dan zegt ie tegen mij: ‘Heb je iets voor me? Heb je een verhaal
voor me dat ik zou kunnen doen, dat geschikt is?’ Dan zoek ik in mijn bestaande
werken en dan zeg ik: ‘Ja, we zouden dat eens kunnen proberen.’ Zo heb ik hem
jaren geleden eens een verhaal gegeven dat ik zelf in de krant had gepubliceerd al
eerder. Dat was uit de tijd dat ik nog lezingen hield, samen met Annie Schmidt
meestal, dat waren zo van die halve causerieën. Toen kwam ik eens met haar in een
bioscoop waar we moesten optreden. We zaten samen in de kleedkamer en toen
kwam de man van die zaal naar me toe en zei: ‘Meneer, wat is het voor een soort
avond?’ Ik zei: ‘Ja, wat bedoelt u?’ - ‘Ja, is het droevig of is het om te lachen?’ Ik
zeg: ‘Waarom wilt u dat weten?’ Toen zei die man: ‘Ik sta in de pauze voor de
verkoop van de consumpties en u moet weten dat datgene wat er op het toneel ten
beste wordt gegeven een grote invloed heeft op het eten van de mensen. Als er iets
dramatisch is, dan eten ze niet veel, maar als er op het toneel iets wordt gegeten, dan
kan ik zeker zijn van een grote omzet van mijn kroketten of van mijn broodjes of
van mijn gevulde koeken.’ Zo praatte die man. Het was eigenlijk bijzonder komisch
dat je ieder gebeuren, dat je in zo'n zaal hebt, aftast op de consumptiemogelijkheden.
Dat ding heb ik toen ook wel eens voorgelezen op avonden en dat bleek wel een
zekere respons te hebben in de zaal. Toen zei ik tegen Sonneveld: ‘Probeer het eens.’
Hij zag er eerst niet veel in, maar toen is hij, zoals alle cabaretiers doen, in samenspel
met het publiek met die tekst aan het werk gegaan en ja, toen is dat een heel groot
succes van hem geworden, het bekende en geweldige nummer ‘Kroketten’. De
oorspronkelijke tekst van mij en die van Sonneveld na 300 voorstellingen
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was niet meer te vergelijken door wat er was bijgekomen en wat er was uitgegaan.
Dat is het vakmanschap van de cabaretier. Voor Wim Kan kan je eigenlijk geen
teksten schrijven. Onze samenwerking bestond er in te praten: ‘Zou dat of dat niet
leuk zijn? Als je dit nu eens zei in je conférence.’ Zei Kan: ‘Dat zal ik vanavond eens
proberen, want de zaal blijft altijd rechter.’ Als het publiek dan reageerde, ging hij
het uitbreiden, dan ging hij er iedere avond aan bouwen. Zo heb ik hem eens een
heel eenvoudig gegeven, een klein fragment gesignaleerd uit Dag opa. Het gaat over
de raadselachtigheid van het kinderliedje ‘Ik zag twee beren broodjes smeren’, wat
een volkomen belachelijke tekst is al je die leest. Daar begrijp je niets van. Zou dat
een gesprek zijn van een oppasser met de directeur van de dierentuin of wat? Daar
heeft hij een scène van gemaakt, die duurde zo ongeveer acht minuten. Hij heeft er
een plaat van gemaakt, die erg veel succes heeft gehad. Maar dan zie je, dat je
eigenlijk een cabaretier niet veel meer kan geven dan een aanleiding en dan gaat hij
er zelf wel mee aan het werk. Achter je bureau weten wat er leuk is en waarom
mensen lachen, dat is onmogelijk.
Ik vermeld nog een laatste activiteit van u. U hebt de tekst geschreven bij twee films
van Bert Haanstra. Dat was ‘Alleman’ en ‘De stem van het water’, twee typisch
Nederlandse films, zou ik zeggen. Hoe bent u erbij gekomen?
Nou, dat is eigenlijk zo gekomen. Jaren geleden had Bert Haanstra eens een kort
filmpje gemaakt in Artis, dat heette Zoo. Dat ging over Artis, hoe de mensen zich
daar gedroegen en die beesten. Het was een bijzonder mooi filmpje, dat mij erg
aantrok. Ik kende hem niet persoonlijk, maar ik heb hem toen geschreven dat ik dat
zo mooi vond. Hij was toen net bezig met de voorbereiding van die film Alleman en
hij had geen tekstschrijver. Toen heeft hij contact met mij gezocht en gezegd: ‘Zou
jij dat niet eens willen proberen?’ Ik heb dan het ruwe materiaal gezien, want u weet
dat dat allemaal met verborgen camera's is gemaakt. Ik vond het bijzonder mooi en
het trok mij wel aan. Ik heb dan in samenwerking met hem en met Ton Koolhaas die
tekst gemaakt. Aanvankelijk zou een acteur die tekst spreken, maar toen we daar aan
toe waren en dat moest worden opgenomen, bleek die tekst zo van mij persoonlijk
te zijn, dat die acteur erg veel moeite had om hem uit zijn mond te krijgen. Die zei
dan: ‘Doe jij het nou eens voor hoe dat moet.’ Ik zei: ‘Doe het zo.’ Ten slotte zei hij:
‘Nou, ik doe het niet, ik kan het niet, doe jij het maar zelf.’ En zo heb ik de tekst ook
gesproken.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

353
Hebt u enige opleiding gekregen om in het openbaar te spreken?
Geen enkele. Mijn enige oefening is het voorlezen van die stukjes. Adriaan Morriën
heeft ooit eens gezegd: ‘Als het op het voorlezen van stukjes aankomt, is de auteur
de meest bevoegde dilettant.’ Als ik voor de televisie zit, moet ik nooit proberen op
mijn stoel voor acteur te zitten spelen. Ik ben dat niet. Ik moet het verhaal lezen zoals
ik het bedoeld heb. Ik ben bevoegd omdat ik het zelf geschreven heb en omdat ik
weet: dit moet je zó zeggen. Voor ik naar de televisie toe ga, zet ik de stukjes altijd
op de bandrecorder en luister dan. Dan hoor ik dat ik dat ene niet zo zwaar moet
zeggen, dat het minder accent moet krijgen.
Er is wel een groot verschil tussen het optreden voor een publiek en voor de televisie?
In zalen met publiek was het verschrikkelijk leerzaam te horen waarom de mensen
lachen. Daar leer je iets van. Ik hield eigenlijk niet een zogenaamde lezing, het leunde
eigenlijk meer bij de conférence aan. Die 500 mensen kwamen niet om
diepzinnigheden te horen maar om te lachen. Ik zei elke avond hetzelfde en toch
waren de reacties verschillend. Direct in het begin wist ik al wat voor een zaal het
was: een slechte lachte een beetje, een goede lachte door. Ik ben er toch mee
opgehouden. Primo deed ik het te veel, maar vooral heb ik geleerd: iets wat je vak
niet is, moet je niet doen. Een conferencier is iemand die elke avond hetzelfde vertelt
maar altijd aanvult of iets beknopter maakt of verandert. Ik zei altijd hetzelfde, en
dat vond ik erg.
U kreeg in 1961 de Constantijn Huygensprijs voor uw gehele oeuvre en in 1967 de
Vijfjaarlijkse prijs van de Amsterdamse Boekverkopersvereniging als bekroning van
uw oeuvre. Dat zijn mooie onderscheidingen van uw twee vadersteden. U hebt daar
wel origineel op gereageerd.
Ik voelde mij literair geadeld en heb toen gezegd: Ik heb de indruk dat ik tot de
kleinste reus van Nederland werd uitgeroepen. De Huygensprijs is in de loop der
jaren al toegekend aan Bloem, Vestdijk, Roland Holst. Dat is de reden waarom ik
niet in rok naar deze uitreiking ben gekomen maar wel gewoon in wandelkostuum,
want ik voel me door die prijs al overdressed! Het was toen de tijd van paus Johannes
en ik voegde er nog aan toe: ‘Een deskundige jury heeft het beslist en men kan nooit
katholieker zijn dan de paus - hoewel het bij deze paus wellicht lukken zou!’ De ka-
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tholieke burgemeester van Den Haag vond het zo'n goeie mop dat hij ze aan die
nuntius heeft doorverteld, die ze dan wellicht aan de paus zou meedelen.
Die prijzen waren wel een officiële erkenning van de literaire waarde van de
cursiefjes?
Zo zou u het kunnen noemen. Ik heb altijd een beetje moeite met het woord erkenning
en het woord literaire waarde. Prijzen moet je niet al te belangrijk zien. Mijn vrouw
zegt altijd: Dat kun jij makkelijk zeggen, want je hebt er twee gehad. Maar het is
toch zo dat je kunt zeggen, dat literaire prijzen de beslissingen zijn van een paar
heren en die hebben jou gekozen en anderen niet. Als je dan die prijs hebt gekregen,
heb je hèt dan bereikt? Nou, ik vind van niet. Als je werk schrijft zoals ik, dan moet
je maar één doel hebben, dat is wat ik functioneren noem, aankomen bij die lezer,
gelezen worden, merken dat die man een beetje meetrilt, dat het aankomt. Het gaat
erom dat het publiek je volgt, zonder dat je je in bochten wringt om het publiek te
behagen. Gelezen worden, dat vind ik het belangrijkste. En dan krijg je in het dagelijks
leven vaak hogere onderscheidingen dan die twee die u daarnet genoemd hebt. Ik
zal u een voorbeeld noemen. Ik ging een poosje geleden met mijn oudste kleinzoon
hier in Amsterdam naar de kermis. Daar stond een tent waarin miss Diana optrad.
Dat was een heel bijzondere attractie, want die vrouw kon je dan binnen eerst zien
veranderen in een geraamte en dan later weer van een geraamte in een mens van
vlees en bloed. Mijn kleinzoon die zei: ‘Dat wil ik graag zien, maar dan moet jij
mee’, - want hij vond het toch een beetje link. Wij gaan naar de kassa toe en achter
die kassa zit een vrouw, een grote dikke vrouw met een meisje naast zich. Nou weet
u, die kermiszaken dat zijn meestal familiebedrijven en ik nam dan ook aan dat die
miss Diana binnen wel een dochter van haar zou zijn. Die vrouw had zo'n gezicht,
alle humor van Amsterdam zat erin. Ze keek zo naar de mensen of ze zeggen wilde:
‘Mensen, willen jullie twee kwartjes over hebben voor die flauwe kul? Jullie zijn
toch ook gek!’ Ik stond dus in het rijtje, kwam aan de beurt en stak mijn hand uit
met die gulden voor die twee kaartjes. Toen duwde ze die hand terug, gaf me die
twee kaartjes en zei tegen me: ‘Dat is voor de stukkies!’ Kijk, dat vind ik een hogere
onderscheiding dan de Nobelprijs. Zo zie ik het tenminste. En ik had nog een andere
ervaring die soortgelijk is. Van de zomer zat ik hier bij Américain een broodje kaas
en een kop koffie te gebruiken. Ze hebben daar een heleboel van die jonge kelners,
die alleen in de zomer op dat terras werken. Ik wilde betalen en zei: ‘Hoeveel
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krijgt u?’ Toen zei die jonge ober: ‘Nou meneer, gisteren heb ik zitten lezen in een
boekje van u en dat heette Weet ik veel. Daar heb ik zo om gelachen! Mag ik u dit
aanbieden?’ Dat vind ik nou iets geweldigs.
Kunt u verklaren waarom iemand als Godfried Bomans nooit een literaire prijs heeft
gekregen?
Nee, dat is een volstrekt onverklaarbare zaak. Godfried Bomans heeft ontzettend
belangrijk, ja goed en meesterlijk werk geschreven. Toen hij doodging, was dat hier
een nationale ramp. Ik bedoel, de mensen waren helemaal kapot daarvan. Hij en zijn
werk worden nog dagelijks gemist. En dat een man met zo'n oeuvre nooit een prijs
kreeg, dat er nooit een paar heren op het idee zijn gekomen om te zeggen: ‘Laten we
nu Godfried Bomans eens onderscheiden’, dat vind ik eigenlijk belachelijk en ook
beschamend.
Ik kan hier moeilijk zeggen dat het zou zijn omdat men in dit land lastig is op
successchrijvers, maar ik constateer dat het eigenlijk ook zo is voor A. den Doolaard,
voor Jan de Hartog, voor Bertus Aafjes.
Er zit misschien wel iets in, hoewel mijn geval daar het tegendeel van bewijst. Ik
vind het dwaas dat een man als Jan de Hartog altijd genegeerd is hier. Maar Jan de
Hartog, die een enorm groot succes in Nederland is en was, heeft het daarbij verstaan
om in het buitenland een wereldsucces te worden en dat vergeven de prijsuitdelers
in Nederland je niet hoor!
U bent met een aantal van die schrijvers, met A. den Doolaard, met Vestdijk, met
Bomans, met Mulisch, met Van het Reve, met Remco Campert, Jan Wolkers, Hugo
Claus, een van de populaire schrijvers bij de jeugd. Hebt u daar een verklaring voor?
Nee, ik heb er geen verklaring voor. Ik vind het wel bijzonder prettig. Ik bedoel, ik
heb wel eens het idee dat dat wat ik schrijf - ik heb het u al gezegd - telkens grijzer
wordt en zo, en dan denk ik wel eens: Zou ik misschien alleen nog maar gelezen
worden door mensen van mijn leeftijd? Maar dat blijkt wel niet zo te zijn. Het blijkt
zo te zijn dat men op de middelbare scholen mij ook leest, dat blijkt uit de post die
ik krijg, dat blijkt uit een grote hoeveelheid verzoeken van scholen om een interview.
Dat is een erg verfrissende ervaring, vind ik. Als ik zo'n aantal van die verzoeken
heb gekregen, van verschillende scholen uit verschillende delen van het land, dan
zeg ik: ‘Ja, komen jullie maar allen op dezelfde middag.’
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Dan krijg je jongens uit Rotterdam en uit Arnhem allen bij elkaar. Dan zie je dat je
de jeugd niet over één kam kunt scheren: het is allemaal verschillend en het hangt
ervan af waar ze vandaan komen. Bijna allemaal staan ze verbijsterd over dat
Amsterdam in de zomer, met die Dam en met dat Vondelpark en al die vreemd
toegetakelde figuren die er rondlopen. Dat is voor kinderen die uit de provincie
komen dikwijls heel wonderlijk. Ik vind het wel leuk, die gesprekken die er ontstaan
en onvermijdelijk krijg je de vraag: Hoe staat u tegenover censuur op schoolbladen?
Dan inspireert de jezuïet in mij blijkbaar het antwoord. Ik zeg dan: ‘Je moet eens
luisteren. Als jij een krant maakt op die school en je maakt gebruik van een
stencilmachine van die school, en je maakt gebruik van het papier van die school,
en je zet erop “Puppeldepup”, orgaan van die en die school, ja dan moet je een leraar
of een rector enige inspraak geven op momenten van twijfel, als je zegt: “Zou ik dat
wel kunnen plaatsen zonder dat dat met de ouders tot een enorme rotzooi komt?”
Want als je dat niet doet en je sluit die mensen uit, dan komen al die boze ouders
niet bij jullie maar bij de rector en zeggen: “Wat staat er nou voor smerig stukje in
dat blad van jouw school?” Dan moet die man zeggen: “Het spijt mij, dames en heren,
ik mag het nooit lezen, ik lees het ook maar voor het eerst.” Daarom, zeg ik, moet
je dat anders doen. Iedereen heeft wel een mogelijkheid om een stencil te pakken te
krijgen en je moet gewoon zelf een blaadje maken, waarop niet staat dat het van die
of die school is, en waarop alleen jullie naam als redacteuren staan. Dan kan die
rector, als die moeilijkheden krijgt, zeggen: “Dat is een onderneming van die jongens,
ga maar naar die jongens toe!”.’
In een boekje dat ‘Carmiggelt’ als titel heeft, schrijft Martin Ros dat in de ‘Nieuwe
Rotterdamse Courant’ in 1951 al werd vastgesteld dat er een verwantschap bestaat,
zou bestaan tussen uw werk en dat van Gerard Kornelis van het Reve. Ik citeer een
karakteristiek: ‘beiden hanteren een humor waarvan het voornaamste kenmerk is
een alle pretentie de kop indrukkende laconiekheid.’ Voelt u die verwantschap?
Zoals het daar staat, voel ik het wel, ja. Hij is natuurlijk een heel ander wezen dan
ik, Gerard Kornelis van het Reve. Hij is een enorm groot stilist en hij heeft ook een
heel andere problematiek dan ik. In zijn laatste boek schrijft hij: ‘Jij schrijft over
gewone mensen, ik heb die nooit ontmoet.’ Dat is een verschil tussen ons. Hij heeft
de pest aan gewone mensen. Ik ben veel milder dan hij. Hij maakt zich ook druk over
allerlei dingen die voor mij nu niet zoveel betekenen, als katholicisme en al die andere
dingen.
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Maar ik vind hem, ik mag wel zeggen, de grootste schrijver die wij op het ogenblik
hebben.
Dat verschil in karakter beaamt Van het Reve zelf in zijn laatste boek ‘De taal der
liefde’, want daar schrijft hij aan u schrijvende: ‘Jij bent mild en liberaal, ik eigenlijk
zeer intolerant en autoritair.’ Wat spreekt u zo in hem aan?
Wat mij in hem aanspreekt is ten eerste zijn behoefte, zijn permanente gevecht om
te komen tot de meest volstrekte waarachtigheid: hij gaat door alle ramen en ruiten
heen om te zeggen wat hij zeggen wil. Verder dat vermogen van hem om te
formuleren. Hij schrijft zo geweldig, ook dat laatste boek weer en in die brieven.
Merkwaardig is die correspondentie van ons, die eigenlijk toevallig is ontstaan. Ik
ken hem al 25 jaar. Hij heeft vroeger bij onze krant gewerkt en we correspondeerden
vroeger ook wel. Maar in augustus... - nee, eerder nog, in mei was het -, was hij eens
hier met zijn vrienden, ze moesten naar de tandarts. We zaten een kopje koffie te
drinken, hadden een gesprek en dat klikte ineens erg goed. Hij was toen pas begonnen
met dat boek. Toen schreef hij mij een brief en toen schreef ik een brief terug, en dat
werd een heel frequente correspondentie. Die correspondentie is helemaal niet opgezet,
door hem noch door mij, om ze ooit te publiceren. Maar u weet misschien dat hij
alle brieven schrijft met een kroontjespen, zo'n ouderwetse pen. Hij heeft dus geen
afschriften van zijn brieven. Op het laatst had ik een map vol met brieven van hem
en met mijn antwoorden die getypt waren, dus daar had ik afschriften van. Toen
dacht ik: het is eigenlijk zonde dat dat nou maar in die map ligt bij mij, terwijl er
zulke prachtige stukken in staan die hij in zijn werk, in dat boek waar hij nu mee
bezig is, zou kunnen verwerken op de een of andere manier. Ik heb toen al zijn brieven
gefotocopieerd en ze aan hem toegestuurd. In september was ik in Italië en daar kreeg
ik een brief van hem waarin hij schreef: ‘Ik heb dat allemaal nog eens doorgelezen,
je hebt gelijk - zoals hij dat dan weer ironisch uitdrukte -, daar zitten allerlei verborgen
juwelen in! Ik ben van plan uit mijn brieven een hoofdstuk te distilleren dat heet
Brieven aan een kunstbroeder en dat zijn bewerkingen van die brieven, die ik aan
jou heb geschreven. Die zet ik midden in dat boek, want ze illustreren eigenlijk de
ontstaansgeschiedenis van het boek. Als ze er midden in staan zijn ze zeer
functioneel.’ En dat is ook zo. Toen zijn we ook overeengekomen dat mijn brieven
er niet in zouden komen. Ten eerste omdat ik ook 40 brieven geschreven heb minstens
en mijn aandeel in dat boek natuurlijk veel te groot zou zijn. Dan
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zou het niet langer een boek van hem zijn, maar half van mij en half van hem, wat
helemaal de bedoeling niet was. Daarenboven is het zo, dat het schrijven van brieven
voor hem een gans andere taak is dan voor mij. Als ik een brief schrijf dan schrijf ik
anders dan ik voor de drukpers schrijf. Voor de drukpers ben ik me bewust dat ik
een bepaalde vorm heb, dat ik me aan die vorm houden moet. Als ik een brief schrijf,
dan schrijf ik eigenlijk maar onbekommerd een eind weg en mijn brieven hebben
bijlange na niet de stilistische kwaliteiten van de zijne. De gedeelten die je in die
correspondentie, wat mijn kant betreft, de uitschieters zou kunnen noemen, heb ik
in de loop der maanden al lang in stukjes van mij verwerkt. Alleen heb ik datgene
wat ik Gerard schrijf geplaatst in een andere figuur en die laat ik dat zeggen. Daardoor
zou het toch al minder interessant zijn om die brieven van mij te drukken. Heel wat
mensen willen dat wel, maar Gerard en ik zijn overeengekomen dat we dat niet doen.
In die 40 brieven brengt Van het Reve ook kritiek uit op uw werk. Hij schrijft dat u
uw lezers onderschat, dat u niet genoeg aan uw lezers overlaat, dat u te volledig
bent. Hij vindt dat er altijd iets oningevuld en open moet blijven. Ik citeer: ‘Ik geloof
dat iedereen die geregeld jouw rubriek leest, de konklusie die jij hem zo gul toewerpt
(en die afbreuk doet aan het verhaal) zelf beslist wel weet te trekken, al is het desnoods
half bewust.’
In zekere zin heeft hij misschien gelijk. Hij bedoelt: je moet van de hele vorm af.
Wat hij schrijft kan je niet als verhaal in de krant zetten. Het zit in de hele structuur
van het verhaal, dat het ergens naartoe moet. Het zit ook in de vorm. Hij schrijft in
datzelfde boek: ‘Volgens mij zou je de zwaarmoedigheid wat meer in je werk moeten
brengen. Je denkt misschien, dat de lezer dat niet wil, maar die wil niets liever! Ik
doe het al jaren: alle troep aan het papier toevertrouwen, en zelf dansen en schateren.
Zo moet het.’ Ik ben gebonden aan een bepaalde vorm. Hij kan iedere vorm
doorbreken. Het spuien van mijn tegenslagen en neerslachtigheid doe ik op een
andere manier. Ik giet ze in een figuur die ik ze laat vertellen. Hij doet dat in de vorm
van een brief. Ik zoek naar een vorm die de problematiek kan oplossen of afreageren.
Mijn schrijven is een ander schrijven dan het zijne. Ik ben een man die elke dag in
een krant schrijft, die gebonden is aan een bepaalde lengte, aan een vaste frequentie:
zes keer in de week moet dat stuk daar staan. Ik moet die rubriek ook bewust variëren,
ik moet hem dus de ene dag wat lichter maken dan de andere dag. Dat kan ik doen
als ik in de looptijd van een jaar voorraad schep en dus een mapje heb waar twintig
verhalen in liggen, die ik dan uit elkaar kan plaatsen wat de kleur
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betreft. Dus dan krijg je die afwisseling in toon en in kleur. Hij kan gewoon gaan
zitten en ‘gewoon’ moet je dan tussen aanhalingstekens plaatsen, hij gaat gewoon
een boek schrijven, maar dat doe ik niet. Ik voldoe aan een opdracht die ik heb van
een krant, en ik probeer binnen de grenzen van die opdracht het zo goed mogelijk te
doen. Dat is iets heel anders dan wat hij doet.
Van het Reve spaart u trouwens ook zijn lof niet en ziet wel ergens in dat u gelijk
hebt. Ik citeer graag dat stukje omdat het zo relevant is: ‘Het zou erg goed zijn, als
we elkaar geregeld zagen. Jij bent net als ik, knap depressief, merk ik dikwijls uit je
brieven. Door haat en onverschilligheid wordt dan jouw woordkeus gebrekkig, maar
het aanduiden van waar tragiek en pointe liggen, wordt dan juist onfeilbaar trefzeker.
Wij zijn elkanders meerderen. Ik ben jouw meerdere als stilist. Jij mijn meerdere als
dramaturg. Ik bouw koortsachtig geweldige dekors op, maar weet nooit precies, wie
de protagonist en wie de antagonist is. Ik kom al schrijvend, langzamerhand ergens
achter, wat jij al weet als je begint te schrijven. Dat moet ook wel, want je hebt slechts
één kolom ter beschikking.’ (blz. 137).
Het klinkt nogal vleiend en ik zal er dan maar niet op ingaan. Alleen kan ik duidelijk
beamen dat de laatste regel juist is.
Van het Reve lijkt mij nogal een extreem mens te zijn, tenminste dat kan men opmaken
uit zijn geschriften. Dat is ook in de werkelijkheid zo?
Ik ben erg bevriend met hem en ook met zijn beide vrienden. Hij is bijzonder aardig.
In zijn werk is hij dikwijls enorm fel en schokkend. Je denkt: Och God, nu was ik
net dat allemaal over Maria aan het lezen en nou zegt hij ineens dit. Dan sla je ineens
een hoek om waardoor je de kluts helemaal kwijt bent. Overigens iets wat mij daarom
juist enorm boeit in dat werk. En dan ook die humor van hem, waar hij ineens ‘waf’
uit de hoek komt. Hij heeft het vermogen om er, terwijl hij met iets heel ernstigs
bezig is, ineens de onderste steen uit te trekken en alles bespottelijk te maken.
U hebt het boek gelezen en dan kent u die brief waarin het gaat over het feit dat
wij, mijn vrouw en ik, zullen gaan logeren bij hem in Veenendaal. In die hele brief
beschrijft hij hoe hij met zijn twee vrienden de hotel-accommodatie van Veenendaal
gaat onderzoeken. Dat is van een zorgvuldigheid! Hij vertelt dat ze in zo'n hotel
binnengaan, dat ze in zo'n kamer gaan zitten om te kijken of daar niet te veel lawaai
is buiten enz. Het is
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eigenlijk van een enorme toewijding als je dat leest, heel vriendschappelijk en erg
aardig. Vooral geen hotel waar we het vervelend zouden hebben of waar we geluid
zouden hebben dat ons onaangenaam zou zijn. Nou, dat typeert hem ook op een
bepaalde manier.
Uit heel die correspondentie spreekt de grote waardering die hij heeft voor u. Dezelfde
Martin Ros zegt nog dat u - en ook Van het Reve - de zogenaamde ‘ouderwetse’
stijlmiddelen niet schuwt: bezielde retoriek, plechtstatige omschrijving. Is dat bewust?
Van het Reve doet het af en toe. Bij mij is het meer als middel toegepast. Hans van
den Bergh haalt in zijn proefschrift Konstanten in de komedie aan dat ik de taalniveaus
vermeng. Ik zeg bijv.: ‘Ik heb wat voedsel verstrekt aan die knapen.’ Eigenlijk hoort
die manier van zeggen thuis in de ambtelijke kringen en behoort ze dus tot de
ambtelijke taal. Dat doe ik bewust als ik de mensen iets laat vertellen. Ik laat ze
stadhuiswoorden gebruiken, want in het werkelijke leven doen ze dat ook. En het
werkt inderdaad komisch.
(vervolgt)
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Clem Schouwenaars / Volmaking
voor Leda
De nacht heeft mij door u verlaten,
de dag verduistert. Een gehuiver
als van kruinen door de straten
zonder groen. De stad verrijst, verdwijnt,
ik word een ijlte, ik ben gezuiverd
van de tijd, en zonder eind.
Geen uur zal mij nog schaden.
Eeuwiger dan de bergen waar gij
toeft, blijft gij om mij geglooid:
veilige vallei. Gij sluit u om mij
toe. In u ben ik voltooid.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

362

Rob Goswin / Een beetje alchemie
Een schaduw schemert schuw over een andere schaduw,
En ik schrijf: sluw is hij die de sluwheid kent,
Want in het land der blinden worden meer blinden gebaard
Dan schrijvers woorden schrijven in de woorden van de
Heilige boeken.
Bijgevolg bedoelt het Boek der Boeken boetvaardigheid
Bovenal, en wie zoekt die vindt maar sommigen gaan niet
Verder dan de vouw van een oude vrouw.
Mijne oude geliefden, één zijn is niet meer weten
Dat men ademt maar de adem ondergaan,
En blind, zelfs blind, de blindheid zien.
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Aleidis Dierick / Gedichten
Mijn kind
Het is nog schemerig in de kamer als zij thuiskomt.
Zij kust mij zoals vroeger, met een vlugge, koele mond.
Zij neemt een groene appel van de schotel
maar zij eet niet.
Zij zit zeer stil en kijkt verwonderd naar de grond.
Ik voel mij als een dier in 't nauw gedreven
en tracht mij snel te wapenen
voor men oude wonden rijt.
Zij legt haar voorhoofd op haar kleine, witte hand
en zegt verbaasd zijn harde naam en schreit.
Haar zachte haar glijdt glanzend open op de tafel.
Haar nek is smal en in een heel oud leed verstard.
Een haat waarvan ik nauwelijks
het bestaan vermoedde
kruipt als een droge slang rondom mijn hart.
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Dit is een huis van oude mensen
met zachte stappen in de warme gang
en wroeging op de smalle stoelen
om wat gezwegen werd, een leven lang.
Dit is een huis om in te eten,
beheerst en pratend naast elkaar
en uit gewoonte legt zij 's avonds
de nota's voor de meiden klaar.
De meubels gaan verzadigd glanzen
's nachts als de gouden klokken slaan,
de muren krijgen zachte tinten
en vogels die op twijgen staan.
En als het waait dan gaan zij kreunen,
de kinderen hollen schreeuwend rond,
zij stoeien boven met de honden
en roepen namen met hun kleine, rode mond.
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Alphons Wijnants / Gedichten
het duister buiten
dat de nevel dringt tot holte
waar te leven langzaam weggaan is
een wijken
bij het eerste inslaan
van de wind
die grijpt in dorgekrulde bladeren
en tekens krast
in het masker van de nacht
een tijdeloze kreet
luister
ze spreken buiten
... die iedere avond naar de dingen grijp
binnen in het duister
en die niets vind
en het geprevel van de vingers
die nog verder tasten...
of staat het buiten aan de deur
wie werd verminkt
het drukt zo op de leden
er is aanwezig hier!
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hoe zal ik me uit deze lange lange winter leiden
die in de lage tuin
het ijdele gestap der bladeren doof
die het gebaar der maan van iedere avond
op mijn ziel betrekken poog
om in dit land
te luisteren naar het glijden van de nevel
die in steeds rimpelozer rimpel delft
en dieper bront
hoe zal ik me uit deze lange lange winter leiden
hoe zal ik me de kreet der boten eigenen
een landmeeuw die zichzelf bedriegt
en hoe de reis die in mijn stilte in komt vallen
geen einder heeft
noch een begin
slechts in een ander wezen stollend
hoe de kreten van de nacht die langzaam sterven
volgen
hoe zal ik me uit deze lange lange winter leiden
toen ik reikte bei mijn handen
toen ik al dat kil beroerde
en 's morgens dof mijn ogen brandden
en hield ik al die dode vingers
in mijn handen
toen die nacht me roerde
hoe zal ik me uit deze
uit deze lange lange winter leiden
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André Demedts / Novellen van Julien van Remoortere
Driemaal geschonden
N.V. Orion-Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht 1972
Julien van Remoortere (1930) maakt deel uit van de generatie waartoe Mulisch
(1927), Wolkers (1927), Claus (1929), Ruyslinck (1929), Geeraerts (1930) en
Heeresma (1932) behoren. Die leeftijdsgenoten genieten de belangstelling die zij
verdienen, hij wordt onderschat. Ten dele ligt de oorzaak bij hem zelf. Vijftien jaar
lang heeft hij in een ononderbroken stroom romans, verhalen, hoorspelen, jeugdboeken
en allerlei teksten geschreven, alleen om gelezen of beluisterd te worden en zich niet
eens om de waarde en betekenis van zijn werk bekommerd. Het oordeel liet hij over
aan zijn publiek. Maar de lezers hebben geen stem die tot het cenakel van de kritiek
doordringt en daar had de mening ingang gevonden dat Van Remoortere een
oppervlakkige veelschrijver was. Een paar bekroningen, de Prijs van de Vlaamse
Provinciën voor het jeugdboek en de Reinaertprijs voor de roman, konden er niet
veel aan veranderen. Het zijn andere onderscheidingen waarover in de pers het luidste
gerucht gemaakt wordt.
In de jongste tijd schijnt Van Remoortere zich van zijn fout bewust geworden te
zijn. Veel schrijven is niet verkeerd als men veel weet. Om niet ver in de
literatuurgeschiedenis terug te gaan, Vestdijk en Simenon bewijzen het al. Wel is
het zo dat veel klein werk zelden de indruk maakt die van één groot kan uitgaan.
Van Remoortere is nu bezig met een trilogie, waarvan wij het eerste deel, Een veilig,
stinkend nest, onder de zeven beste letterkundige werken gerekend hebben die in
1972 door Vlaamse auteurs werden uitgegeven. Zijn nieuwe novellenbundel Driemaal
geschonden bevestigt de gunstige evolutie die in zijn kunst merkbaar werd.
Het boek bevat drie verhalen, die rond dezelfde thematiek zijn gegroeid. Een knaap
die, net over de grens van zijn kindsheid heen, de eerste troebelen van zijn
puberteitsjaren ervaart, wordt in die beslissende periode van zijn leven door een
schokkende confrontatie met de wereld van de volwassenen innerlijk uiteen gescheurd.
In De riem is het een jongen die te veel in zijn verbeelding geleefd heeft. Zijn
verafgode opvoeders zijn filmartiesten geweest. Van hen heeft hij een erecode geleerd
en een levensopdracht gekregen die hem opsluiten in een eigen droomwereld, waartoe
anderen geen toegang hebben. Zo'n houding loopt onvermijdelijk op con-
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flicten met zijn omgeving, hier vooral met zijn onderwijzer en zijn vader uit. Zij
straffen hem voor tekortkomingen en brutaliteiten, die hij als heldendaden beschouwt.
Op een ogenblik dat zijn vader zijn zenuwen niet meer meester is, ranselt hij zijn
zoon af met een riem. De jongen springt door een venster, wondt zich aan de arm,
maar schenkt daar geen aandacht aan. Hij zal van huis weglopen, de wereld in. Na
een zwerftocht zonder uitkomst, toch ongerust geworden om de pijn in zijn arm die
begint te ontsteken en aangetrokken door een onbewust in hem aanwezige zekerheid,
keert hij naar huis terug, het enige veilige plekje op aarde en verbergt zich in een
weinig gebruikte kelder. Daar valt hij in bezwijming. Als hij weer helder van geest
wordt, ligt hij in een ziekenkamer. Hij is tot bewustzijn gekomen, omdat zijn ouders
bij zijn bed staan en nu, plotseling, stelt hij vast dat hij geen linkerarm meer heeft.
De chirurg heeft hem moeten amputeren. Men zou het symbolisch kunnen lezen,
maar van de kant van de auteur is er geen aanwijzing dat het zo moet gebeuren. In
ieder geval zal zijn kleine held, die het met Bill Sweetheart houdt, voor de rest van
zijn leven een verminkte blijven.
Ook binnenin. Van Remoortere verhaalt de geschiedenis in de vlugge verteltrant
van de Nieuwe Zakelijkheid, zoals ze door Frank Matzke in Jugend bekennt: so sind
wir! (1930) werd voorgestaan, en met de suggererende bijtoon van menselijke
bewogenheid, die het Russisch realisme, in mijn ogen althans, zo groot gemaakt
heeft. De beperkte waarheid van waarneembare dingen wordt door een romantische
onderstroom, waarin deernis en een vage humor verenigd zijn, verbreed en verdiept
tot een algemene geldigheid.
In de twee volgende novellen uit Driemaal geschonden wordt hetzelfde drama
met andere personen en in andere omstandigheden herhaald. De dromerige,
teruggetrokken en enigszins weemoedige knaap uit De vuist wordt door een
gebeurtenis buiten hem om ontredderd. Het is oorlog en het Duitse afweergeschut
haalt een Engels vliegtuig naar beneden. Daar het te laag vloog, kregen de inzittenden
hun valschermen niet tijdig open, zodat ze tegen de grond te pletter sloegen in de
nabijheid van onze knaap, die alleen in het veld op zoek was naar gras voor zijn
konijnen.
Het beeld van de geschonden lijken maakt hem onpasselijk en zo overhoop, dat
hij niet eens kan zeggen wat hem zo fel aangegrepen heeft. Voor de onderpastoor,
die hem te vergeefs ernaar vraagt en voor al degenen die hem omringen, zal hij van
nu af een onbekende worden. Zij vermoeden dat hij aan iets schuldig is dat hij niet
durft uit te spreken, en voortaan zal er tussen hem en andere mensen een misverstand
onopgehelderd blijven. Wreedheden als een oorlog, die wij elkander aandoen, jagen
hem voorgoed, met het besef van zijn onmacht, de eenzaamheid in.
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Onbegrip in De riem, wantrouwen aan liefdeloosheid gekoppeld in De vuist,
onbetrouwbaarheid van de volwassenen in De buit. ‘Ik ben twaalf jaar’, zo begint
de derde novelle. Nog altijd is het oorlog en er is bij de werkmensen tussen dorp en
polder in hun huisjes opeengepakt, geen eten genoeg. De knaap wordt erop
uitgezonden om kolen te stelen. Hij is een begaafde jongen, die later schoolmeester
zou willen worden. ‘Ik heb mijn plechtige heilige communie gedaan,’ gaat hij verder,
‘en in het heilig vormsel heeft de bisschop mij soldaat van Christus gemaakt.’ Die
sacramenten zijn een merkteken gebleven.
Bij het stelen van zijn kolen, wordt hij verrast door de zoon van de eigenaar. Hij
slaagt er wel in te ontsnappen, maar toch heeft angst voor de gevolgen van zijn
diefstal hem zo in zijn macht, dat hij niet naar huis durft te gaan. De hele dag, tot
tegen de avond, loopt hij in de akkers rond, tot hij een schaapherder ontmoet, die
hem meelokt naar een keet, om zich aan de knaap te vergrijpen. Meteen is er in zijn
wereld een duistere dreiging gekomen, die hij van nu af overal aan zal voelen, tot in
het huis van zijn ouders toe. Zelfs in zijn eigen lichaam, zodat hij nooit meer, zonder
angst, de schuldeloos gemerktekende van die laatste morgen van zijn kinderjaren zal
zijn.
Dat is het toneel waarop Van Remoortere zijn slachtoffers van alle menselijke
ondeugden ziet. Hij klaagt niet aan, versombert niet eens de werkelijkheid om meer
indruk te maken. Hij verhaalt met eenvoudige woorden, in een onversierde stijl, van
de psyche van zijn jongens uit wat er gebeurt en roept meer op dan hij verklaart wat
er in hen wordt los geslagen. Zijn werk is in de eerste plaats een relaas van feiten,
gekleurd door de sfeer waarin ze voorvallen en geladen met een symbolische betekenis
die hij schijnbaar onopmerkelijk zijn lezers suggereert. Hij mag aan de rustige
beheersing van zijn doorleefd realisme niet twijfelen: in zijn jongste werk heeft hij,
uit de vele wegen die hij kon nemen en nam, de beste gekozen.
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Kroniek
Marcel Janssens / Joseph Roth en Luigi Malerba in vertaling
In de Kleine Bellettrie Serie van Athenaeum - Polak & Van Gennep, die heel wat
merkwaardige teksten uit buitenlandse literaturen bevat, verscheen een Nederlandse
vertaling van een korte roman van de Oostenrijker Joseph Roth, Biecht van een
moordenaar (oorspronkelijke titel: Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht).
Korte roman of gerekte novelle, het doet er niet toe; van meer belang is dat deze
biecht zó pakkend werd geschreven dat je dit in één ruk uit wil lezen. De biecht van
de Rus Goloebtsjik, vanzelfsprekend een ik-verhaal, zit gevat in een omramend
ik-verhaal van een ander verteller, die te Parijs in de rue des Quatre Vents woont en
kennelijk met de schrijver Joseph Roth geïdentificeerd mag worden. Deze vertelt
hoe hij met een paar anderen tijdens een nacht in een Parijs café het levensverhaal
van Goloebtsjik mocht aanhoren. Dit verhaal steekt van wal in de prerevolutionaire
periode onder de tsaren en mondt uit in Parijs in de tijd toen Jaurès werd
neergeschoten. Zuiver technisch bekeken zit het boek zeer stevig in mekaar. Het
biechtverhaal stulpt op de meest natuurlijke wijze naar voren uit het omrande
ik-verhaal, doordat zowel Goloebstjik als de andere verteller (een soort superverteller)
zich in het café Tari-Bari bevinden, nl. op het plateau van het omramende verhaal.
Een verdere eenheidsscheppende factor is natuurlijk de concentratie van de biecht
in het tijdsverloop van één nacht, wat nagenoeg overeenstemt met de vertelde tijd
uit het omramende verhaal. Tijdens z'n biecht wordt Goloebtsjik wel eens
onderbroken, er wordt al eens gepauzeerd, de andere verteller zorgt af en toe voor
een adempauze of voor wat verluchting. Joseph Roth wist de conventie van het
verhaal-in-een-verhaal te verzoenen met de suggestie van een realistisch rapport over
de wonderlijkste nacht in het (ook al beroerde) leven van z'n superverteller. Ik heb
in elk geval de met overleg ingeschoven pauzen en onderbrekingen niet als hinderlijk
of artificieel ervaren. Veeleer heb ik er de subtiele vertragingseffecten in bewonderd,
die immers onze aandacht prikkelen en nog meer concentreren op de verdere
afwikkeling van de biecht. Want van zodra Goloebtsjik aan het woord komt, krijgt
het boek een meeslepende vaart die niet meer te stuiten is. Het einde van het
biechtverhaal loopt
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chronologisch en ruimtelijk gezien in het andere verhaal over (Parijs, Jaurès, begin
Eerste Wereldoorlog). Een laatste eenheidsscheppende factor is de aanwezigheid
van de duivelse Hongaar Jenö Lakatos in de twee verhalen: Lakatos speelde een zeer
belangrijke rol in het leven van Goloebtsjik en hij loopt ten slotte ook nog even
voorbij in het verhaal van de tweede verteller. Kortom, de tekst is rond, in vele
opzichten. Het raamverhaal kan worden dichtgeklapt en opgeruimd met twee
slotzinnen, die als het ware de duivelse nachtmerrie in Tari-Bari uitdrijven: ‘Diezelfde
dag nog verliet ik mijn woning in de rue des Quatre Vents. Goloebtsjik heb ik nooit
meer teruggezien, ook niet meer een van de mannen die van zijn verhaal oorgetuige
waren geweest!’
Deze tekst van Joseph Roth deed mij herhaaldelijk aan Dostojevski denken.
Vooreerst om het gegeven van de dubbelganger in het bestaan van Goloebtsjik, die,
uit een houtvestersgezin afkomstig, een bastaardzoon van de rijke vorst Krapotkin
blijkt te zijn. Nu daagt er voor Goloebtsjik een concurrent op, die zich inderdaad
Krapotkin laat noemen en die hem z'n leven lang gaat dwarsbomen, in z'n jacht op
erkenning door de oude Krapotkin, in z'n carrière en in de liefde. Aan (of over?) de
rand van de schizofrenie gaat Goloebtsjik een dubbelleven leiden: hij is gedoemd
om Goloebtsjik te heten en te zijn (en Goloebtsjik betekent in het Russisch: duifje),
maar hij wil een Krapotkin wezen. Zijn levensverhaal kan geresumeerd worden in
de wanhopige poging om zijn ware identiteit van Goloebtsjik-duifje te verbergen en
af te zweren, en de identiteit van een Krapotkin aan te nemen. Het
dubbelgangersmotief dat, hoe diep het psychologisch verankerd moge zijn, slechts
in de anekdotische bovenlaag van de fabel ligt, wordt door Joseph Roth uitgediept
in een zielsdualisme dat Dostojevskiaanse allures en proporties aanneemt. De sterke
en begaafde man met de ‘onrechtvaardige’ naam (‘duifje’) vecht niet alleen tegen
zijn fatale antagonist, de andere Krapotkin, die volgens de vreemdste beschikkingen
van het lot al zijn plannen kruist, maar vooral tegen de onoplosbare paradoxen in
zijn eigen wezen. Deze ‘duif’ is tegelijk havik, intrigant, schurk, verklikker,
moordenaar. En dat alles ondanks zichzelf, gedreven en voorbestemd als hij is tot
het bedrijf van het Boze. Ik ben een goed mens, zegt hij, maar ik heb gemoord, ik
ben een banale Goloebtsjik maar een mateloze Streber, een berouwvolle zondaar
maar een verbitterde hater, een man met een goed hart die zichzelf en de anderen
veracht. De typering van een man die het antagonisme in zijn hart en in zijn
strevingsleven (naast dat in zijn identiteit) draagt als een doem, wordt naar mijn
gevoel in dit boek echt aangrijpend, zelfs griezelig wegens de pathologische
misgroeiingen die de fundamentele paradox in Goloebtsjiks wezen vertoont.
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Deze man komt tot het besef dat hij blijkbaar van zijn geboorte af voorbestemd was
tot het kwade, dat zachtjes in hem smeult en op cruciale momenten, die zijn leven
telkens doen mislukken, oplaait ‘gelijk een groot open vuur’ (89). Het is zijn lot,
slachtoffer te zijn van zijn niet te bemeesteren duivelse hartstochten, in het bijzonder
van zijn griezelige ambitie en van zijn haat. Voor deze extreem-ijdele man is
Goloebtsjik heten, erger dan ‘kreupel zijn’ (37). Hij kent alleen de weg naar boven,
en al wie hem deze weg verspert, gaat hij met grenzeloze verbittering haten. Zijn lot
wil dat ook de liefde hem niet kan redden. Dan gaat deze wreker die faalt, zich met
wellust koesteren in zijn martelaarschap (nog een dualisme dat hij met
Dostojevskiaanse demonen gemeen heeft).
In dit klimaat van fataliteit en beheksing past de hinkende Mefisto, Jenö Lakatos,
natuurlijk heel goed. Deze duivel kruist Goloebtsjiks wegen, telkens op de beslissende
ogenblikken van zijn leven. Hij zoekt de duivel nooit: Lakatos, ‘de baarlijke afgezant
van de duivel’, meldt zich telkens uitgerekend als de innerlijke boosheid (haat- en
wraakgevoelens, planvorming) voldoende gerijpt is om in een of andere
schurkenstreek veruitwendigd te worden. Lakatos, de als dandy vermomde satan,
wandelt in dit boek rond als een trawant van het Boze dat om zijn voltrekking vraagt.
Als verlengstuk (projectie) van Goloebtsjiks demonisch innerlijk kan ook hij als
dubbelganger beschouwd worden. Hij incarneert en veraanschouwelijkt de
anarchistische chaos die de psyche van de Streber teistert. Goloebtsjik kreeg van
Lakatos ‘een klein eigen duiveltje’ toebedeeld (154) en dat duiveltje maakt van de
duif een moordenaar. De lezer heeft er het raden naar of de nachtelijke biecht van
de moordenaar hem bevrijdde van zijn schuld. Maar van zodra de verteller van het
raamverhaal op zijn beurt Lakatos in zijn hotel herkent, acht hij het geraadzaam de
rue des Quatre Vents ijlings te verlaten (en het verhaal op te doeken). Goloebtsjik
en de oorgetuigen verzwinden, maar Lakatos, die altijd ‘vrijelijk over zijn tijd kan
beschikken’, heeft zich blijkbaar op een nieuw actieterrein neergezet. Hij beheerst
nog de finale van dit boek. Hij, de Boze, blijft achter en beklijft, zoals dat nare gevoel
van beheksing bij de lezer.
Tussen Biecht van een moordenaar en De slang van Luigi Malerba (A.W. Bruna &
Zoon; oorspronkelijke uitgave in 1966 onder de titel Il Serpente) ligt de hele afstand
tussen het traditionele verhaal en de modernistische prozatekst uit de jaren 1960 laten we zeggen tussen Schuld en Boete en Molloy, tussen Th. Mann en H.M.
Enzensberger, tussen De boeken der kleine zielen en Het boek Alfa. De lezer van De
slang constateert dat er een paar dingen, die hij vanuit de traditionele verhaalkunst
zou mo-
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gen verwachten, verdwenen zijn: een navertelbare fabel, een chronologie met een
bepaalde finaliteit, een min of meer logische compositie, karakters, een abstraheerbare
symboliek, een prozastijl die streeft naar eenzinnigheid en communicabiliteit.
Komende vanuit de traditie, meer bepaald vanuit de realistische romanliteratuur, zal
die lezer wellicht geneigd zijn, de afwezigheid van die dingen te interpreteren als
een gebrek. Zo gezien, is er immers in teksten van het type De slang heel wat verloren
gegaan, o.m. de kwaliteiten die de realistische roman sierden zoals de densiteit en
betrouwbaarheid van het afgebeelde ‘volle leven’, het psychische in het bijzonder.
Toch mag die lezer niet overhaastig oordelen. In de plaats van die vertrouwde dingen,
die hij zo makkelijk herkent, waarmee hij zich genoeglijk identificeerde en die hij
wellicht node missen zal, krijgt hij hier vreemder ingrediënten aangeboden, waarmee
hij onder het lezen moet leren werken en puzzelen. Of de realistische waarde van
dergelijke teksten (als ‘spiegels des levens’) daarbij in het gedrang komt, laat ik in
het midden - al betwijfel ik het. Een tekst als De slang, zoals die van S. Beckett of
E. Ionesco, is immers ook een communicatie in taal over iets en voor iemand. Alleen
gebeurt dat hier via de (ondanks alle schijn bestudeerd uitgestippelde) omweg van
een vermoeilijkte tekststructuur. De boodschap - gewoon in de zin van informatie
of communicatie genomen - ligt in teksten van dit type veel hechter gebonden aan
het taalspel zelf, dat niet een voorafbestaande zin reproduceert, maar er een, voorzien
of onvoorzien, creëert, opbouwt en afbouwt tegelijk. Zeggen ‘waarover het gaat’ en
dat navertellen, wordt hier moeilijk. Misschien kan men hier het best een paar
principes signaleren volgens dewelke zo'n taalmachine functioneert.
Waarover het gaat? Ten tijde van Italiës oorlog in Afrika beleeft een
postzegelhandelaar in Rome een heel aparte liefdesgeschiedenis met een zekere
Miriam - althans, ik neem aan dat dit nog klopt; want het bestaan van Miriam wordt
in de loop van de tekst in twijfel getrokken, hoewel de postzegelhandelaar haar
eigenhandig met cyaankali vergiftigde en in stukken sneed, so what? De
postzegelverkoper leert ook de ‘geesteszang’ zingen, wat hem de verrukkelijkste
exaltatie bezorgt. In die momenten, die allengs zijn hele bestaan en bewustzijn
overwoekeren, heeft hij de sensatie te kunnen vliegen. Zijn vluchten, waarin ik een
wensvervullend fantasma zie, gaan de tekst als leidmotieven structureren. De brave
man gaat vliegen, wat o.m. betekent dat hij zich losmaakt van de zwaartekracht van
het denken. In bepaalde Vlaamse dialecten zou men van hem zeggen, niet dat hij
vliegt, maar dat hij ‘vangt’! Inderdaad, het meest opvallende principe in het taalspel
van De slang is het tot systeem geworden illogisme. De auteur bezit het niet te
miskennen talent om improvisaties en associaties
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uit te knobbelen die overal heen kunnen leiden, alleen niet langs de normale logische
weg naar een te verwachten bewering. Zijn tekst zit vol knotsgekke surprise-effecten
die hij bereikt door op een veronderstelling streng-logisch door te denken en de
streng-doordenkende logica te parodiëren, door het vanzelfsprekende verwonderlijk
te maken, door voort te spinnen aan een afgezaagde topic die er allesbehalve afgezaagd
door begint te worden en gewoon door hem in taal te manipuleren tot verschrikking
uitgroeit, en zo meer. Zoals Beckett maakt Malerba een systeempje van overbodige
toevoegingen, zelfcorrecties en preciseringen. Hij holt eigenlijk de spraak zelf uit
door ze te verbabbelen, en dat komt voort, paradoxaal genoeg, uit zijn afkeer voor
de ‘afgezaagde bijvoeglijke naamwoorden’. Hij zal die afgezaagde woorden tot
verpulvering toe blijven gebruiken en maalt het hele parlage dat in de conversatie
woekert, tot gruis. Zijn eigen praten bezit geen interne finaliteit, het tolt maar rond
zijn as als een loze ratel. Er wordt enorm veel en wild uitgezonden, het kanaal loopt
heet en alle zekeringen (incluis zekerheden) springen. Malerba's illogisch taalgebruik
is taal-destructie. Hij doet dat grimmig met allerlei varianten van parodistische
taalhumor die zelfs in het Nederlands bewaard zijn gebleven, maar die na S. Beckett
alweer wat verouderd aandoen. Tot die varianten behoren irriterende opsommingen
en herhalingen, bij voorbeeld een stopzin als: als ik eenmaal begin, ben ik erger dan
de H. Inquisitie... Ook neemt hij graag terug wat hij stellig affirmeerde, of geeft hij
overdadige, vermoeiende informatie over dingen waarvan hij zegt dat ze hem niet
interesseren. Echt nonsensicaal is de informatie over wat de man allemaal met zijn
tong kan doen (26-27), of de beschrijving van een coïtus als klassiek muziekstuk (of
vice versa). De droom die het hele hoofdstuk 8 vult, is verrukkelijk crazy.
De weigering om de taal op normale communicatieve wijze te laten functioneren,
blijkt het best uit de discontinuïteit en de hiaten tussen zinnen, sequensen en
‘hoofdstukken’, die zich maar niet tot ‘gehelen’ laten samendrijven. De auteur zegt
achtenswaardige dingen over vliegende woorden die je moet kunnen vangen eer ze
weggevlogen zijn, en geeft (aan wie?) volgende raad: ‘Houd dus je pen gereed, wacht
er geduldig op en spring er als het komt meteen bovenop voordat het wegvliegt. Kijk
uit omdat veel woorden zo glad en glibberig zijn als alen, kunnen springen als
sprinkhanen, satanisch sluw zijn en niet zo gemakkelijk in de val lopen. Sommige
woorden zijn onzichtbaar’ (136). Uit dat amalgaam van wegvliegende woorden groeit
natuurlijk geen voortschrijdend verhaal. Alleen linguïstische sequensen stapelen zich
op, als een allengs onoverzichtelijke hoop heterogeen taalschroot.
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Het effect van deze afbraak van de vanzelfsprekende codes, ook van de verhaalcode,
is een verschrikking. Ik kan de linguïstische manipulaties van L. Malerba in De slang
niet anders noemen dan ‘opgeschrikt’ en ‘opschrikkend’. Dit komt het duidelijkst
tot uiting in de cursief gedrukte fragmenten tussen de hoofdstukken. Daarin wordt
doorgaans gewaarschuwd voor een gevaar van een dreigend monster - wélk gevaar
is niet duidelijk, hoeft het nog gezegd. De cursiefteksten bevatten flarden van een
nonsensfilosofie die in het ijle draait rond een massa vraagtekens. De dominerende
sensatie is die van een opgeschrikt bestaan vol angst en dreiging. De auteur gooit
daar alle bestaande taalmiddelen - het hele dooreengeschudde lexicon en de
syntactische regels - tegen aan, kennelijk om de angst al pratend te smoren.
Malerba's cynisme uit zich nog op andere vlakken dan op dat van zijn agressief
taalmisbruik. Hij spot met de Architect-God en met Christus, die hij de zoon van de
Architect noemt. Aan de hand van een knettergekke collage beschrijft hij een scène
van kannibalisme als een misoffer. Autoriteiten van de traditie, op welk gebied ook,
haalt hij van hun voetstuk. Ook met de ‘normale’ psychologie die men toch in een
boek dat ‘roman’ wil heten, mag verwachten, neemt hij een loopje. Om nog meer
verwarring te stichten zal hij wat ingrediënten uit een normaal gedragspatroon zoals
de serieuze boeken het exemplarisch weerspiegelen, in zijn tekst mixen. Hij maakt
de postzegelhandelaar jaloers, achterdochtig, angstig, fetichist - dingen die de lezer
meent te herkennen en te kunnen situeren. Maar prompt mengt hij daarmee de
heterogeenste en meest verrassende dingen, zodat de identificatie afknapt en de lezer
zijn pogingen opgeeft om sommige elementen, zoals die ‘slang’, symbolisch te
interpreteren. Ook in dit opzicht ligt de code opgebroken en lopen de afspraken in
het honderd. Hij parodieert verder het ‘normale’ verhaal door de lezer in de volstrekste
onwetendheid te dompelen en hem daarin zonder auteursinterventie (haha!) achter
te laten. Zijn eigen in paniek rondhotsende gedachtengang zal hij relativeren met
vlagen van nuchterheid en zelfkritiek. ‘Ik ben een kletskous,’ zegt hij, ‘en als ik
eenmaal begin, ben ik erger...’ Is het hele boek niet één onbedaarlijk geklets, een
soort panisch blaffen tegen de maan, of tegen het Niet?
Als hiervan dan toch een balans gemaakt mag worden, zou ik zeggen dat dit
eigenzinnige taalgebruik in paniek op drift is geslagen, omdat in welke code ook
uiteindelijk geen zin gevat kan worden. De slang is een tekst in de traditie van het
absurdisme van S. Beckett. Malerba spreekt sarcastisch over de Architect die er toch
zou zijn om alles op zijn plaats te krijgen, maar in feite tolt zijn boek rond in een
leegte, in het vacuüm van het Niets:
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‘Het drong tot mij door dat het niets soms dol kan zijn en dat is misschien het ergste
niets dat er bestaat’ (85). Het ‘gewone luidruchtige en bezeten niets van altijd’ (91)
spookt in dit boek. Het ver-nietigt de code, de spraak en de afspraken. In het licht
van deze fundamentele zinloosheid zijn de twee archetypische verlangens van de
postzegelverkoper begrijpelijk: hij wil vliegen, d.w.z. (verticaal) opstijgen aan de
zinloze rotzooi; en hij wil, vooral naar het einde toe, wegzinken in de volmaaktheid
van de (horizontale) onbeweeglijkheid, stil zijn en geen verlangen meer koesteren,
terwijl niemand nog praat of luistert.
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Kroniek
Luc Indestege / Van ‘goden’ en mensen. Kroniek der Italiaanse
letteren
Onder de belangrijkste figuren van de neo-avanguardia1. moet naast Edoardo
Sanguineti, die ongetwijfeld de meest representatieve is, ook Giorgio Manganelli
gerekend worden. Beiden zijn zij docent aan de universiteit, maar terwijl Sanguineti
zich als een zeer actief auteur betuigt, als dichter, romanschrijver, essayist, vertaler,
laat Manganelli veel minder vaak van zich horen.
Giorgio Manganelli debuteerde een jaar of tien geleden met een vreemd verhaal
van protest en ontbinding, dat hij Hilarotragoedia2. noemde. In de visie van het
ik-personage dat een lange monoloog houdt, wordt het universum geregeerd door
een pipistrello superno, een vleermuis van een hogere orde, en is het bevolkt met
wezens die zich, ter wille van de vorm van hun lichaam, dat op een dunne spoel
eindigt, steeds in dalende richting bewegen. Alles is er op het dalen, op de ondergang
gericht en bovendien gedrenkt in die duistere symboliek waarvoor Freud de grote
verantwoordelijke is. De dood is er het enige wat telt, maar dan de ‘integrale’ dood,
una morte così morta, mortifera e morta, da non dar luogo ad ulteriore morte. Daar
hebt u meteen een staaltje van Manganelli's proza. Ik voeg hier aan toe dat zijn
fantasie, die steeds in het morbiede speelt, onuitputtelijk is en op dat stuk slechts
geëvenaard wordt door zijn cynisme. Zijn boek is interessant als taalexperiment. Er
een satire in willen zien, lijkt mij in zoverre verkeerd als met een satire steeds het
idee verbonden blijft van enige, zij het dan nog zo zwakke, morele beweegreden.
Dat is hier evenwel volkomen uitgesloten.
Zo pas heeft Manganelli een nieuw werk laten verschijnen, getiteld: Agli dei
ulteriori.3. Het boek is een verzameling van zes fantasiestukken, gevarieerd van
inhoud maar waarin hetzelfde grondthema domineert als dat van zijn vorig werk, nl.
de onmacht, de hulpeloosheid, de ondergang van de mens in een wereldbestel dat
uit elkaar valt, dat zichzelf ontbindt in donkerte en dood. Een illustratie van dat thema
vinden we in het stuk dat getiteld is: Un amore impossibile. Daarin wisselen Hamlet
en de Princesse de Clèves brieven met elkaar, brieven die door de ruimte worden
geslingerd en waarin niet over liefde wordt gesproken maar wel over de dood in
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zijn meest absolute essentie. In de opvattingen van die twee is er namelijk een
onderscheid tussen de dood die dagelijks het onderwerp uitmaakt van gesprekken,
en de andere, die buiten ons bereik ligt. Onze kennis kan tot zero worden herleid.
Misschien bestaat het heelal uit een aantal dozen, Chinese dozen, die in elkaar worden
geschoven, en laten wij onze gewende goden in een van die dozen achter om daarna
weer andere, latere goden, dei ulteriori te zoeken.
De meeste stukken uit Agli dei ulteriori handelen over onderwerpen waarin het
macabere de toon aangeeft. Er is nochtans een uitzondering. In het stukje getiteld
Un Re, is er een man aan het woord die overtuigd is koning te zijn. In zijn verbeelding
ontwerpt hij grootse plannen, treft schikkingen om een paleis te laten bouwen dat
aan zijn wensen en grillen zou beantwoorden en wil een Rijk stichten waarin alles
nieuw zal zijn... tot hij plotseling iemand hoort fluiten en meteen beseft dat dit de
andere is, aan wie hij niet had gedacht en die hem zijn kroon zal afhandig maken.
Een thema dat Pirandelliaans aandoet.
Uit de beklemmende atmosfeer terug naar de tastbare realiteit brengt ons het jongste
produkt van Carlo Cassola's verbeelding, de roman Monte Mario.4. We noteren in
het voorbijgaan dat deze bekende auteur, die twintig jaar lang trouw bleef aan de
Turijnse Uitgeverij Einaudi, nu naar Rizzoli in Milaan heeft overgeschakeld.
Het vrijwel onverdeeld succes dat Cassola's voorlaatste boek, Paura a Tristezza
(D.W. & B., 1971, blz. 128) te beurt is gevallen, schijnt bij dit werk op zich te laten
wachten. Cassola, wiens romans en verhalen meestal spelen in de streek van Grosseto,
heeft een reeks vrouwenfiguren geschilderd waarvan er verschillende, zoals Anna,
het meisje van Bube, Maria, Giovanna, Dina... in de herinnering van de opmerkzame
lezer voortleven. Ook in deze roman treedt een vrouw op de voorgrond, Elena, die
in het bestaan van een kapitein van de Carabinieri binnendringt en hem haar theorie
over de liefde voorhoudt, waarbij geen concessies te verwachten zijn in de richting
die de verliefde kapitein wel zou hebben gewenst.
Vergeleken met de heldin uit Paura e Tristezza, die Anna, die haar leven lang
ontbering lijden moet en slagen krijgt, zonder het geringste uitzicht op vreugde, valt
het contrast des te sterker op met de Elena uit het jongste verhaal, de vrijgevochten
jonge vrouw die de situatie van het begin tot het einde beheerst en in een felle dialoog
haar opvattingen ten beste geeft over liefde en seks, over huwelijk en maagdelijkheid,
zodat de kapitein er in het niet bij verzinkt.
Een criticus heeft in deze Elena vergelijkingspunten menen te zien met de Cecilia
uit La Noia van Moravia. Zo ver zou ik niet willen gaan. Maar als
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het er Cassola om te doen was een vrouw uit te beelden die de karakteristieke
eigenschappen en de overgeërfde denkbeelden niet zonder meer wil prijsgeven, maar
het erop aanlegt om door intellect en redenering haar mannelijke partner te evenaren,
zo al niet te overtreffen, dan is hij m.i. in zijn opzet geslaagd.
Een auteur die steeds meer op de voorgrond treedt, is Goffredo Parise. Hij heeft
een ruime belangstelling, is eclectisch wat betreft de keuze van zijn thema's en
onberekenbaar wat de behandeling van zijn onderwerp betreft. Intelligent en tevens
gevoelig, is hij eropuit, idee en sentiment in zijn betoog de plaats te geven waarop
zij recht hebben. Hij durft uit te komen voor zijn politieke en sociale ideeën, maar
in zijn geschriften geeft hij aan het sentiment - un sentimento indecifrabile - de
voorkeur boven de ideologische of sociologische denkbeelden. Wie zijn recent
verschenen boek Sillabario n. 15. als een afglijden naar het sentimentele beschouwt,
ziet de stellingname van de auteur over het hoofd ten aanzien van bepaalde menselijke
verhoudingen waardoor hij zich in dit boek liet inspireren. Na al het absurde,
nihilistische geschrijf over de ondergang van het individu en van de maatschappij,
doet het deugd weer eens een boek te lezen waarin de mens benaderd wordt vanuit
een warmte-uitstralend levensgevoel.
In deze Sillabario heeft de schrijver een aantal stukken opgenomen waarvan de
titels, of juister gezegd de initialen van die titels, samen een alfabet vormen. Aldus:
Amore, Carezza, Dolcezza, enzovoort. Hij gaat telkens uit van een bepaalde situatie,
een moment in het leven dat hij zo intens observeert dat het zijn essentie prijsgeeft.
Een zo banaal gegeven als dat van het jongetje dat door zijn moeder en zijn
grootouders wordt opgevoed en regelmatig bezoek krijgt van de rijke meneer die
zijn vader is en zich oom laat noemen, krijgt onder de pen van Parise een ongewone
dimensie. Men moet deze stukjes lezen zonder vooringenomenheid, zich door de
vaak lyrische uitbarstingen (zoals in Amore) laten meeslepen, de gevoelige stijl en
de genereuze natuur van Parise op zich laten inwerken, om de ervaring te ondergaan
van een nieuw-ontdekte wereld, een wereld van elementaire gevoelens.
In Italië is, zoals bekend, de literatuur niet gecentraliseerd in Rome of Milaan,
zoals dat het geval is voor Frankrijk, waar Parijs het eerste en het laatste woord heeft.
Men kan dan ook voor Italië van literaire provincies spreken en enkele daarvan denk maar aan Toscane, of aan het Napolitaanse, of aan Sicilië..., spelen een zeer
belangrijke rol. Maar hier wil ik het even hebben over dat afgelegen gebied in het
noordoosten van het schiereiland, waarvan Triëst het geestelijk middelpunt is. Het
zogenaamde Venezia Giulia-Triëst, dat tot vóór 1914 deel uitmaakte van de
Habsburgse
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bezittingen, is eeuwenlang een kruispunt geweest waarop de Germaanse, de Italiaanse
en de Slavische culturen elkaar konden doordringen. Namen als Svevo, Saba,
Stuparich, Slataper... hebben een goede klank in de Italiaanse letteren. De meest
originele is ongetwijfeld Italo Svevo, wiens echte naam Ettore Schmitz was
(1861-1928) en die, buiten de literatuur staande (hij was nl. een industrieel), door
romans als Una vita, Senilità, en vooral La Coscienza di Zeno, internationaal bekend
is geworden.
Wie een goed inzicht wenst te krijgen in de literatuur en de geestescultuur van
Triëst, kan ik het mooie en interessante werk van Bruno Maier, Saggi sulla letteratura
triestina del Novecento6. aanbevelen. Bruno Maier is vervuld van zijn onderwerp en
dat veronderstelt liefde en kennis. In een reeks boeiende opstellen heeft hij van zijn
grote waardering voor de Triëster literatuur getuigd. Umberto Saba (1883-1957), de
grote lyrische dichter, de auteur van de Canzoniere, wordt er prachtig in
gekarakteriseerd. Maar ook de poeta minores, de verdienstelijke tweederangsfiguren
krijgen een bescheiden beurt. Een schrijver van een zekere betekenis was de voor
enkele jaren gestorven Pier Antonio Quarantotti Gambini (1910-1965), die
verschillende romans en verhalen in zijn geboortestreek gesitueerd heeft, waaronder
Primavera a Trieste (1945), L'Onda dell'incrociatore (1947), La rosa rossa (1960).
De nog jonge Fulvio Tomizza (geboren in 1935) schijnt in het spoor van zijn
voorgangers te willen treden, want zijn verhalen spelen alle in de streek van Istrië,
het grensland tussen Italië en Joegoslavië. De roman L'Albero dei Sogni, uit de laatste
jaren, is de meest karakteristieke. Evenveel genoegen als ik aan het boek van Maier
beleefd heb, heeft mij de lectuur verschaft van een werk dat slechts zijdelings iets
met literatuur te maken heeft. Ik had net een paar belangrijke romans van Antonio
Fogazzaro herlezen en was opnieuw onder de bekoring gekomen van zijn stijl, maar
evenzeer onder die van zijn ideeën, die hij driekwart eeuw geleden in en door zijn
werk propageerde. Fogazzaro was een aanhanger van het modernisme, een beweging
die in 1907 door Rome werd veroordeeld maar niettemin vele volgelingen telde onder
de katholieken, ook nog in de jaren tussen de twee wereldoorlogen. In het boek van
Alessandro Pellegrini, Tre Cattolici liberali,7. wordt er licht geworpen op de
modernistische beweging, die haar centrum te Milaan had en waarbij drie prominente
figuren op het voorplan komen: Alessandro Casati, Tomasso Gallarati-Scotti en
Stefano Jacini. De belangrijkste van dit trio is zonder twijfel Tomasso Gallarati-Scotti,
die de vriend en vertrouweling was van Fogazzaro en o.m. een magistrale studie
wijdde aan diens leven, La vita di Antonia Fogazzaro, voor het eerst verschenen in
1920. In de visie van de auteur kan dit drietal, bestaande uit een geleerde, een schrijver
en een politicus, beschouwd wor-
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den als een stel voorlopers, wegbereiders van een beweging voor grotere sociale
rechtvaardigheid, voor medezeggenschap van leken in kerkelijke aangelegenheden,
die uiteindelijk het tweede Vaticaans Concilie heeft beinvloed.
Gino Montesanto (1922) is tot dusverre nog niet in deze kroniek ter sprake
gekomen. Hij is een bescheiden man, van oorsprong Venetiaan maar sinds jaar en
dag te Rome gevestigd. Veel heeft hij niet geschreven, daar legt hij het trouwens niet
op aan. ‘Ieder nieuw boek dat ik schrijf’, zegt hij, ‘betekent een nieuwe levenservaring
en het duurt meestal jaren alvorens ik er toe kom, iets wat mij sterk heeft aangegrepen,
aan anderen mee te delen.’
Voor enkele jaren verscheen van hem La Cupola,8. een roman met als thema de
kronkelwegen der politiek en waartoe die zoal leiden. Een boek dat door velen als
een moedig getuigenis wordt beschouwd, een onverbloemde aanklacht tegen
zelfgenoegzaamheid en corruptie, maar waarvan ook de literaire kwaliteiten niet
moeten worden onderschat.
Het boek dat hij thans liet verschijnen, Prima Parte,9. is een verzameling verhalen
en essays, een bloemlezing uit zijn geschriften, samengelezen uit een produktie die
loopt over vijfentwintig jaar. Een belangrijke bundel, want hij laat ons Montesanto
kennen van verschillende zijden: als begaafd verteller maar tevens als scherpzinnig
essayist en vurig polemicus. Van de verhalen noteer ik in de eerste plaats het
ontroerende Secondo Figlio, waarin een familiedrama geanalyseerd wordt met begrip
voor menselijke verhoudingen en toestanden. Van zijn essayistisch proza daarentegen
verdient geciteerd te worden Letteratura e conoscenza, waarin hij, als katholiek, een
pleidooi houdt voor de stelling dat de katholieke auteur zich niet op sleeptouw moet
laten nemen door de verblinding van de (voorbijgaande) modes, maar zich moet
inspannen om een literatuur te scheppen die het leven dient en die ertoe bijdraagt,
de strijd te verlichten die het christendom te voeren heeft. Dat hij overigens zijn
kritiek ten overstaan van de katholieke schrijvers niet spaart, staat te lezen in de
inleiding tot een enquête over de gebreken van de katholieken, in dit boek opgenomen,
die van 1960 dateert. Prima Parte is een werk dat belangstelling en waardering
verdient: het werk van een man van karakter en met temperament, die scherp ontleedt
en zijn bevindingen in een glasheldere taal weergeeft; die zijn ontroering achter de
nuchtere weergave verbergt; een man die er principes op nahoudt en daarvoor durft
uit te komen.
De Napolitaan Carlo Bernari, die voor het eerst van zich deed spreken in de jaren
dertig, met een roman Tre Operai, waarin hij in bedekte termen de sociale toestanden
bekritiseerde, is een van die schrijvers die een voort-
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durend contact met hun lezers als iets noodzakelijks beschouwen. Hij heeft een lange
lijst van werken op zijn actief, overwegend romans en verhalen, waaronder een half
dozijn die iets meer bieden dan ontspanning of verpozing. Dit zouden dan zijn:
Speranzella (1949), een roman van het Napolitaanse volksleven, in 1950 met de
Premio Viareggio bekroond; Vesuvio e pane (1952) in zekere zin een vervolg op
Speranzella; Domani e poi domani (1957) en Amore amaro (1958), twee boeken die
samenhoren en waarin de sociale problemen waaraan het zuiden laboreert, met volle
overgave worden aangepakt. In Bibbia napoletana (1960) ten slotte, werden zijn
meest karakteristieke verhalen samengebracht.
Het laatste werk dat ik van hem te lezen kreeg, heeft voor titel Un foro nel
parabrezza10. en bevat het romantisch ingekleed verhaal van een morele nederlaag.
De held van het verhaal, schrijver en graficus, met een goedbetaald baantje maar
gedesillusioneerd over het leven, hoopt een roman te kunnen schrijven waarin hij
zijn complexen kan afreageren. Het toeval komt hem ter hulp: op de plaats waar hij
gewend is zijn auto te parkeren, merkt hij dat zijn plekje is ingenomen door een
wagen in schelblauwe kleur, waarvan de voorruit een gat vertoont, veroorzaakt door
een vuurwapen. Hij komt na heel wat wachten tot de ontdekking dat de bezitster van
die wagen een jonge, beeldmooie vrouw is. De kennismaking blijft natuurlijk niet
uit. Spoedig is hij verliefd op die vrouw, wier naam hij niet eens kent, en is hij bereid
zich hals over kop in het avontuur te storten, daarbij zijn eigen vrouw en kinderen
vergetend. Maar ook de beeldmooie vrouw is getrouwd en het einde van het avontuur
komt snel en onverbiddelijk. Voor onze held een dubbel fiasco! Het verhaal dat hij
wilde schrijven, heeft hij niet kunnen beleven, en wat hij wèl heeft beleefd, zal hij
niet kunnen schrijven.
Of deze roman onder de meest markante van de Napolitaanse schrijver kan
gerekend worden, lijkt mij enigszins twijfelachtig. Het is veeleer een experiment,
dat weliswaar interessante elementen bevat maar uiteindelijk niet ten volle bevredigt.
We dienen overigens begrip te hebben voor het feit dat een auteur - vooral dan iemand
die zo produktief is als Carlo Bernari - naast uitstekende boeken ook al eens één
publiceert van wat mindere kwaliteit.
Om deze kroniek te besluiten, een korte verwijzing naar de poëzie van Maria Luisa
Spaziani. Geboren te Turijn in 1924, doceert zij aan de universiteit van Messina.
Vergeleken met de poëzie van de meeste hedendaagse dichters doet haar werk klassiek
aan. Ze heeft een aanleg voor het ongewone beeld en vooral voor de betovering die
uitgaat van een hermetische zegging. In de bundel L'Occhio del ciclone11. komen
enkele gedichten voor die getuigen van een onbetwistbaar meesterschap: korte
gedichten, waarin
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een zuiver en op de zinnelijke werkelijkheid afgestemd natuurgevoel tot spreken
wordt gebracht, de gloed der zomervruchten wordt geprezen en het sap dat afdruipt
van een donzige perzik, ‘dal velluto fiammingo di una pesca’, naast andere,
overdachte, doorwrochte gedichten, vaak met filosofische inslag, sterk persoonlijk,
poëtische mededelingen, zelfbespiegelingen, niet altijd doorzichtig, uitnodigingen
als het ware om tussen de regels te lezen, met tal van toespelingen en allusies.
Ik weersta niet aan de verleiding om er een uit die bundel te citeren, ook al is het
niet zo doorzichtig als het op het eerste gezicht lijkt. Het is getiteld: Per rientrare in
me, om weer in te keren in mijzelf, om weer mijzelf te worden:
Per rientrare in me, accettare
voci di saggi greci e di chi giunse
da Ippona fra le nebbie del Naviglio,
tante strade ho cercato: e mi guidavano
ora in fortezze ambigue, in borghi spenti,
ora in ossessionanti labirinti,
ora, era peggio, in strade luminose
che ad una volta s'aprono nel mito.
Pensavo mi aiutassero le albe
boreali del Nord, le solitudini
dei bar dove le donne allineate
annegano la cenere degli anni
in whisky solitari, e si ritrova
all'odore la strada dell'albergo
o a un tocco di campane. Invece sono
qui, fra velieri chiari e scompigliate
zagare di scirocco, sola e non sola,
finalmente, qui intatta fra i miei numi
segreti e insieme fra volti amici,
e il dialogo m'è nato, e più nessuno,
forse, saccheggia al buio il grano d'oro
che prima in sotteranei nasceva,
più bianco di quel grano dei sepolcri.
Om weer mijzelf te worden, om te luisteren naar stemmen
van Griekse wijzen en van wie uit Hippo
aanlandde in het nevelland van de Naviglio,
heb 'k zoveel wegen opgezocht: die leidden mij
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nu eens tot in verdachte vestingen, in dode vlekken,
dan weer in obsederende labirinten,
of, erger nog, in helverlichte straten
die bij een kromming tot een mythe worden.
Ik dacht: de morgenschemeringen van het hoge Noorden
zouden mij helpen, de verlatenheid
der bars waar vrouwen op een rij
de as der jaren in een eenzaam whiskeyglas
versmoren, waar men de straat van zijn hotel
terugvindt op de geur af, of de slag van 't klokkenspel.
Maar neen, hier ben ik, hier bij blanke zeilschepen
en bij de witte oranjebloesems van het Zuiden, alleen en niet
alleen, ten langen laatste, hier en ongedeerd bij mijn geheime
goden, te saam met vrienden die ik ken
en het gesprek welt op in mij en niemand meer wellicht
rooft in het donker 't gouden graan
dat eerder onder de aarde ontsproot
en blanker dan de korrel uit de graven.

De toespeling, in de tweede en de derde regel, op Hippo en de Naviglio, slaat op
Augustinus die uit Hippo naar Milaan kwam om er door Ambrosius gedoopt te
worden. De Naviglio is een scheepvaartkanaal dat Milaan met andere Italiaanse
steden verbindt.
In L'Approdo Letterario van juni 1972, verscheen een gedichtencyclus van Maria
Luisa Spaziani, getiteld Stella Polare, op de dood van haar moeder. Sterven is een
versmelten met de kosmos, maar de dood schept geen leegte: hiertegen komt de
dichteres in opstand, in een vers waarin zij, haar overtuiging inhamerend, dit prachtig
beeld vindt:
Un vuoto non è vuoto, non è vuoto
se ci passa l'inferno e il paradiso.
Een leegte is geen leegte, is geen leegte
als hel en hemel er doorhenen varen.

Luisa Spaziani zoekt haar inspiratie, haar motieven en thema's herhaaldelijk in
Zuid-Italië, in Sicilië, waaraan zij door nauwe banden verbonden is en dat misschien
de laatste wijkplaats is voor dichters die geloven in het onvergankelijke van de mythe
en ze willen beleven.
april 1973.

Eindnoten:
1. De neo-avanguardia is gegroeid uit en rond het tijdschrift Il Verri door de criticus Luciano
Anceschi in 1956 opgericht en waarin jonge, ongeduldige schrijvers zoals Nanni Balestrini,
Alfredi Giuliani, later ook Angelo Guglielmi en Edoardo Sanguineti hun eerste proeven leverden.
In 1961 liet Alfredo Giuliani een anthologie van de nieuwste dichtkunst verschijnen, I Novissimi.
Naast deze bloemlezing pakte Angelo Guglielmi in 1965 uit met een Antologia della Narrativa
Italiana dal '46 ad oggi. Intussen was in 1963, in Palermo, de zogenaamde Gruppo 63 gesticht,
waarbij Sanguineti een van de voornaamste woordvoerders was. Discussies, meningsverschillen,
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9.
10.
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breuken bleven natuurlijk niet uit. Nieuwe tijdschriften kwamen tot stand, waaronder het in
1967 opgerichte Quindici, dat tweemaal per maand verschijnt, en groot succes blijkt te hebben.
De bezielde aanvoerder van de neo-avanguardia schijnt nog steeds Sanguineti te zijn. Naast
hem neemt Manganelli een bevoorrechte plaats in.
Giorgio Manganelli, Hilarotragoedia, Ed. Feltrinelli, Milano, 1963.
Giorgio Mangannelli, Agli dei ulteriori, Ed. Einaudi, Torino, 1973.
Carlo Cassola, Monte Mario, Ed. Rizzoli, Milano, 1973.
Goffredo Parise, Sillabario, Ed. Einaudi, Torino, 1972.
Bruno Maier, Saggi sulla letteratura triestina del Novecento, Ed. Mursia, Milano.
Alessandro Pellegrini, Tre Cattolici Liberali, Ed. Adelphi, Milano.
Gino Montesanto, La Cupola, Ed. Mondadori, Milano, 1966.
Gino Montesanto, Prima Parte, Ed. De Luca, 1972.
Carlo Bernari, Un foro nel parabrezza, Ed. Mondadori, Milano, 1971.
Maria Luisa Spaziani, L'occhio del ciclone, ‘Lo Specchio’, Ed. Mondadori, Milano, 1970.
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De laatste ronde
Moravia contra Alain Robbe-Grillet
In een onlangs te Parijs gehouden debat over het thema: fictie en ideologie (waarbij
ideologie voor politiek staat), verdedigde Alberto Moravia tegen Alain Robbe-Grillet
het standpunt dat men met fictie, met verhalende kunst dus, geen politiek maakt,
enkel maar verhalende kunst. Voor de fictie is de politiek een thema zoals een ander;
een roman waarin een politiek thema behandeld wordt, is daarom nog geen politieke
roman, evenmin als een roman waarin over seks wordt gehandeld, als erotisch moet
bestempeld worden. Men kan zich immers een roman indenken die voorwendt een
politieke roman te zijn terwijl hij a priori de politieke thematiek verwerpt. Voor
Robbe-Grillet nu is dit wel degelijk een politieke roman. De Franse schrijver gaat
uit van de overtuiging dat de realistische manier van verhalen, die nog steeds wordt
toegepast, een produkt is van de bourgeoisie, een eeuw of twee geleden op haar beeld
is afgestemd en vooral tijdens de 19de eeuw, de eeuw bij uitstek van de bourgeoisie,
haar hoogtepunt heeft bereikt. Volgens de auteur van het omstreden boek over het
project van een revolutie in New-York, is het afbreken met de realistische verhaalkunst
een eerste stap in de richting van de revolutie. Want aldus komt de gevestigde orde
in het gedrang en kan men een basis leggen voor de actie. Wie daarentegen verhalen
blijft schrijven op de traditionele manier, komt, ook wanneer hij revolutionaire thema's
aanpakt, in het kamp van de conservatieven terecht.
Tegen die bewering, die door Moravia als een sofisme wordt beschouwd, voert
de Italiaanse auteur aan dat het uit-elkaar-vallen van de vormen een gevolg is, niet
een oorzaak, van de ontbinding van de sociale structuren. Frankrijk heeft een lange
romantraditie, die overwegend in de 19de eeuw, met namen als Stendhal, Balzac,
Flaubert... een ongeëvenaarde bloei heeft gekend. Het lezend publiek heeft zich door
de lectuur van die romans geboeid gevoeld, het heeft ze ongeacht de ideeën die erin
ontwikkeld worden, geconsommeerd als... literatuur, als produkten van vinding en
fantasie. Het bewijs van de mislukking van de ‘nouveau roman’ ligt volgens Moravia
dan ook in het feit dat ondanks de literaire revolutie door die roman teweeggebracht,
de bourgeoisie zich niet in haar grondvesten ondermijnd heeft gevoeld, maar die
‘nouveau roman’ heeft verteerd net zoals zij talloze andere produkten van de
avantgardistische geest heeft versleten. Men kan dan ook gerust stellen dat de
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politieke omwentelingen de literaire voorafgaan en determineren. Moravia haalt in
dit verband Proust aan. Volgens hem kan de structuur en de thematiek van het werk
van Proust niet volledig worden verklaard tenzij men rekening houdt met het
faillissement van de Parijse Commune en de politieke restauratie die daarop gevolgd
is. Dat men, zoals Robbe-Grillet beweert, politiek zou kunnen bedrijven met behulp
van de literatuur en door hervormingen in die literatuur, sociale hervormingen tot
stand zou brengen, is een erg optimistische visie die door Moravia van de hand wordt
gewezen.
Luc Indestege

A happy, bloody, end
Ook diep in de put zitten heeft enkele aangename kanten. De hele rotzooi die je
deprimeert ontslaat je bijvoorbeeld van de verplichting ernstig werk te leveren.
Allerlei dingen die je noodzakelijk zou moeten doen, en vlug ook, kun je zonder
overdreven gewetenshinder laten liggen. Allerlei boeken die je zou moeten lezen,
laat je rustig op de plank staan. Men zou het haast ontspannend kunnen noemen, was
het niet dat er een groot zwart beest in je hoofd zit te wriemelen. Je gedachten tollen
eindeloos rond als een molentje dat door het beest, als een hamster, even zinloos als
kwaadaardig in beweging wordt gehouden. Uit de reacties van enkele huisgenoten
e.d. besef je vaag dat je onmogelijk wordt. Je agressiviteit stijgt, precies zoals het in
vulgariserende boekjes beschreven staat. En ten slotte ren je de straat op, zoekend
naar iets om je gedachten af te leiden.
Zo verzeil je in een boekhandel, zoekend naar iets dat ‘ontspannend’ werkt. En
dus kocht ik The Pan Book of Revenge Stories, edited by W.H. Cozens. Wraak (ook
al is het onduidelijk op wie je ze zou moeten koelen) is, in een gedeprimeerde
stemming, altijd wel een aanlokkelijk idee.
In het boekje staan 14 kortverhalen en een nietszeggende inleiding. Ik heb het
allemaal gelezen. Er staan verhaaltjes in van mensen waar ik nog nooit van gehoord
had (soms goede, zoals ‘No Alibi’ van zekere John P. Foran en ‘The Revenge of Big
Michael’ van Brian Cleeve) en verhalen van bekende auteurs als Jack London (‘The
Sun-Dog Trail’, knap, haast fascinerend geschreven), Guy de Maupassant, Saki (het
bekende en geestige ‘Laura’), W.W. Jacobs, H.G. Wells, Edgar Allan Poe (The Cask
of Amontillado) en John Steinbeck (‘The Murder’, het lulligste verhaal uit de
verzameling). Eigenlijk een nogal willekeurige keuze, en het zou beslist niet moeilijk
zijn er een aantal betere samen te stellen. Zelfs met het werk van Nederlandstalige
schrijvers. De formule van bloemlezingen rond een centraal thema lijkt me trouwens
altijd boeiend. Men moet toch knappe bundels kunnen samenstellen met titels als:
‘Vraatlust in de Nederlandse literatuur’, ‘Nederlandstalige auteurs en de naaktloperij’,
‘De fiets in de Nederlandse literatuur’, ‘Zatladderij in het Nederlandse Proza’,
‘Nederlandse auteurs over ach-
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terdocht en nijd’ en dus ‘Wraak in de Nederlandse literatuur’.
Maar toch zou iemand eens moeten uitdokteren waarom, in een tijd die door
agressie gekenmerkt wordt, het wraakmotief steeds slapper uitgewerkt wordt. In de
klassieke letterkunde lijkt het me althans veel gewichtiger en werd de wraak tenminste
altijd gekoeld in het nodige bloed en met het vereiste gereutel en tandengeknars. Het
verwateren van het begrip wraak lijkt me het duidelijkst geïllustreerd te worden in
de vele televisiefeuilletons. Een hele aflevering lang wordt haat gekweekt tegen een
of ander heel verdorven personage, iemand die op uiterst arrogante wijze de mensen
vernedert en pijnigt waar wij ons knus mee zitten te identificeren, en op het laatst
wordt die griezelige persoon dus in de val gelokt. Maar wat gebeurt dan? Maken we
gnuivend van pret mee hoe die man geestelijk breekt en huilend op zijn knieën om
mededogen smeekt, of hoe hij, getroffen door twaalf kogels, in onmetelijk lijden
sterft, of volgen wij hem trouw terwijl hij van de 64ste verdieping op weg is naar
beneden, via het raam, alle stadia van de doodsangst op zijn gezicht bestuderend?
Neen. Nooit. De man valt uit het venster en verdwijnt meteen uit het beeld, of stort
door een kogel getroffen neer als een stom stuk hout, of wordt, van op de rug gezien,
gevankelijk maar rechtop weggevoerd. Dat is geen happy end, dat is een zeer
teleurstellend einde. De toeschouwers gaan met een ontevreden gevoel naar bed, wat
fnuikend is voor het echtelijk leven en de gezondheid. Men gaat uit van de
veronderstelling dat wraak beantwoordt aan een ingeboren hang naar rechtvaardigheid
van de mensen, en dat het dus ruimschoots volstaat duidelijk te maken dat
gerechtigheid zal geschieden of, wegens de dood van de slechterik, geschied is. Maar
dat is totaal fout. Het verschil tussen wraak en een rechtvaardige straf zit precies in
het feit dat de uitgeoefende wraak buiten alle verhouding moet staan met het gepleegde
misdrijf, en dat is precies wat wij willen. Rechtvaardigheid en een humanitaire aanpak
van de zaken (de doodstraf moet afgeschaft blijven) is enkel goed voor alles wat
gebeurt zonder dat wij, of iemand waar wij ons mee identificeren, toevallig het
slachtoffer zijn. Als dat wel het geval is kan niet vergolden worden met een wetboekje
in de hand, dan moet daar zwaar lijden en willekeur aan te pas komen. Dat hadden
die oude Grieken en zo helemaal door.
Het is wel duidelijk dat die zwarte hamster in mijn hoofd geboeid heeft zitten
meelezen.
Fernand Auwera

Crisis
Haikoes
Voor Dr. V.
Een Fujiama
stapelt aambeelden uit rots
op zijn borst opeen.
De nacht als een kuil
waar hij wankelend in valt
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Een stormwind uit ree
moet nu zijn longen vullen.
Maar nergens een zee!
*
De baxter drupt, drupt,
drupt steeds opnieuw druppels hoop
op, panisch, zijn angst.
*
Toch weer de morgen
troostend met licht in het raam.
Komt hij mij worgen?
*
Onder welk soort merk
- dief, beul of mild ontfermer doet dood hier zijn werk?
*
Waar is de moesson
die hij inademen zou
als ijskoude wind?
*
Na de injectie:
in een nabij Paradijs
ademen rozen.
*
Ademen weerom
lijk een hinde bij de bron,
in de lentezon.
*
Fris-smeltende sneeuw:
is de lucht der kamer nu,
waar hij wacht. Op u.
J.L. de Belder

Mijn eigen
Onlangs hoorde ik een Antwerps auteur zeggen dat hij zijn debuutroman, die door
een Amsterdams uitgever zou worden herdrukt, taalkundig wat had willen uitzuiveren.
Bij nader toezien hoefde dat om zuiver taalkundige redenen echt niet meer. Wat tien
jaar geleden als ‘fout’ gold en een Vlaming allicht grootmoedig werd vergeven, blijkt
nu te mogen. Het Nederlands van Nederland blijkt ‘fouten’ te hebben geassimileerd
die de taalzuiveraars niet hebben kunnen uitroeien in het Nederlands van Vlaanderen.
De auteur vermeldde het onderscheid tussen ‘als’ en ‘wanneer’ dat in het Nederlands
van Nederland aan het verdwijnen is; hij zei ook dat de Nederlanders meer en meer
het voorzetsel ‘gelijk’ gebruiken. Dat hoefde dus in de herdruk niet gecorrigeerd te
worden. Hij zei ook dat beschaafde Nederlanders ‘mijn eigen’ (‘zijn eigen’) zijn
gaan zeggen en schrijven in de plaats van ‘mezelf’ (‘zichzelf’). Zowel ‘gelijk’ als
het pronominale ‘mijn eigen’ vind ik inderdaad in Lieve Jongens van Gerard Reve.
‘Ik heb mijn eigen verslapen’ en ‘Ik kan het mijn eigen niet indenken’, schrijft die,
en nog zo van die wendingen met ‘mijn eigen’ die ik hier niet moet citeren. Zou het
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dan toch waar zijn dat het Nederlands in Nederland het Nederlands in Vlaanderen
aan het inlopen is? Mag o.m. Gerard Reve schrijven wat miljoenen Vlamingen in
hun gewesttaal zeggen, maar zich nooit in een iet of wat afgeborsteld Nederlands
zouden verstouten te schrijven? Blijkt nu hoeveel nutteloze energie Antwerpse,
Brabantse en Oostvlaamse (enz.) onderwijzers, taalleraren, evenals goedmenende
ouders hebben verspild, door miljoenen kinderen des volks te willen afleren ‘mijn
eigen’ te zeggen, laat staan - foei! - te schrijven, nu de ‘koninklijke volksschrijver’
Gerard
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Reve...? Zullen de Vlamingen nu ook mogen gaan schrijven: ik heb mijn eigen vergist
door er mijn zoontje op te wijzen dat ie zich beschaafd wederkerig hoort te gedragen?
En wat de verhakkelde hoofdtijden van dat zoontje betreft, maak ik mij geen zorgen
meer, nu ik bij dezelfde Gerard Reve in hetzelfde boek lees: ‘Het riekte’ (wel degelijk
preteritum!). In Nederland mag nu eens echt alles. Voor mijn part mogen de
Vlamingen ook.
Marcel Janssens

Publiciteit?
In de publiciteitsfolder Zomeraanbieding 1973 van Paris-Manteau Literair staan op
de laatste pagina onder de titel ‘De pers over de 5de Meridiaan’ vijf citaten van
mensen die ooit iets over de 5de Meridiaan-reeks (redacteur Weverbergh) gepleegd
hebben. Daaronder een citaat van mezelf in ‘Dietsche Warande & Belfort’, en dat
luidt: ‘De publicatie van de 5de Meridiaan is de belangrijkste literaire gebeurtenis
van de laatste jaren in het Nederlandstalige uitgeversbedrijf.’ Ik heb echt mijn eerlijke
best gedaan om deze fraaie zin terug te vinden in de jaargangen van dit tijdschrift
sinds 1968. Maar ik heb hem nergens gevonden. Hoewel ik een heilig vertrouwen
heb in flapteksten (die zo verduldig zijn) en in publiciteitsfolders (die nog veel
verduldiger zijn), begin ik er iemand anders van te verdenken deze fraaie zin aan
Dietsche Warande & Belfort te hebben toegeschreven. Ik zal geen naam noemen. U
mag één keer raden.
Marcel Janssens
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Boekbesprekingen
Groen geheimschrift
Wij weten nu dat Merijn Trip, de auteur van Groen Geheimschrift (Orion, Desclée
de Brouwer, Brugge 1972, 222 blz.) de vrouw van Prof. Garmt Stuiveling is. Hoewel
zij vroeger met verhalen aan tijdschriften meegewerkt heeft, kunnen wij dit boek een
debuut heten. Het bevat tien verhalen en een verantwoording. Niet over onderwerpen
die zo maar bedacht werden of aan een grillige verbeelding te danken zijn. De gewone
levenservaring van iedere dag heeft ze opgeleverd. Anderen zouden er licht geen
aandacht aan geschonken hebben, maar Merijn Trip is erdoor geraakt. Iets heeft haar
getroffen, even ontroerd zelfs of een kritische reactie uitgelokt. Dat neerpennend
heeft de schrijfster met haar levens- en cultuurachtergrond het herinneringsbeeld zo
aangevuld dat het een algemene betekenis gekregen heeft. Merkwaardig is de rustige,
in deze tijd bijna ongewone stijl, die aan het werk een eigen sfeer en innigheid heeft
geschonken.
André Demedts

Op de spiegel gezet
De ondertitel van het jongste prozawerk van Paul Vanderschaeghe, Op de spiegel
gezet (Orion, Desclée De Brouwer, Brugge 1972, 163 blz.) luidt: ‘Het eerste
Narrenboek’. Het wekt de veronderstelling op dat er een of meer vervolgen op zullen
komen. Het lijkt des te beter mogelijk omdat Vanderschaeghe er blijkbaar niet een
roman in de zin van Walschap, een relaas van gebeurtenissen van heeft willen maken.
Veeleer gaat het om een essayistisch geschrift, een reactie in de mond van een
ik-persoon gelegd, op de tijd die wij beleven. Uiteraard zijn het kritische
beschouwingen over de dwaze dingen en onrechtvaardigheden rondom ons. Wie
aandachtig leest, van zin naar zin, valt geredelijk de schrijver bij en wordt tussendoor
ook wel verrast door de overwogen en persoonlijke manier waarop bepaalde
waarheden geformuleerd worden. Maar doordat er geen vaste draad door het boek
loopt, zullen de meeste belangstellenden het wel lastig vinden om er vijfentwintig
bladzijden naeen met hun aandacht bij te blijven. Wegens die vaststelling opperen
wij de vraag of het niet beter zou zijn zo'n prozaboek nog sterker te condenseren,
zodat het als een verzameling beknopte beschouwingen, een bundel losse essays kan
uitgegeven worden.
André Demedts
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Psychopaat
Maria Vlamynck vertelt over psychopathologische syndromen en demonen in een
korte roman bij De Clauwaert, De weg terug. De plot kan als volgt geresumeerd
worden: Maurice-Domenico Avercamp, jong delinquent en ‘moordenaar zonder
drijfveer’, wordt in een Reclasseringscentrum onder psychopaten opgesloten, waar
hij verzorgd wordt door de vrouwelijke psychiater Dr. E. Claterbos, op wie hij als
op een soort vervangmoeder verliefd wordt. We leren de levensgeschiedenis van zijn
moeder en vader kennen, evenals de voorgeschiedenis van zijn internering. Vrij veel
aandacht wordt besteed aan de klinische aspecten van het heropvoedingsproces in
de instelling. Als de wetenschappelijke gegevens die de schrijfster over dergelijke
vergroeiingsmechanismen én over methoden van de psychiatrie verstrekt, juist zijn,
heeft dit boek een interessante informatieve waarde. Het hele boek komt mij trouwens
meer voor als een dossier dan als een roman. Het geleerde omhulsel evenals de
didactische bedoelingen tasten toch wel de geloofwaardigheid der personages aan.
De roman is voor een deel in het pleidooi blijven steken.
M. Janssens

Jaarboek van de Fonteine
Een Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica die, zoals De Fonteine, erin
slaagt een jaarboek van meer dan 300 bladzijden uit te geven, gevarieerd van inhoud,
schaars maar fraai geïllustreerd, voortreffelijk gedrukt en, ondanks de kleine oplage,
toch niet duurder dan 250 fr. (prk. 30 17 10 van De Fonteine, Gent), bewijst dat zij
van vele markten thuis is. Gelukkig maar, want in het andere geval zou menigeen
het gemis aan een orgaan voor de studie van rederijkerij en toneelgeschiedenis pijnlijk
aanvoelen.
Dit jaarboek (1969-1970 - met enige achterstand, nl. in 1972, verschenen) bevat
in hoofdzaak studies over de eigenlijke rederijkersperiode, te weten van Anne-Marie
Musschoot over het Judith-thema bij de rederijkers, van Dirk Coigneau over Jan van
Styevoort, van Lode Roose over Frans Fraet en, van een Gents team o.l.v. Ant. van
Elslander (de samensteller van het jaarboek), over Eduard de Dene en zijn Testament
Rhetoricael van 1561. Van Van Elslander is er ook een nuttig overzicht over de stand
van het onderzoek van de laat-middeleeuwse en renaissanceliteratuur in het
Nederlandse taalgebied, en van de Noor K. Langvik Johannessen de tekst van een
toespraak gehouden voor De Fonteine. Over recente toneelgeschiedenis handelen
bijdragen van Jaak van Schoor (Arie Leendert vanden Heuvel, 1860-1934) en van
Eva Bal (een kritische beschouwing over het Eerste Lustrumboek van het Nederlands
Toneel te Gent, 1965-1970).
De redactie belooft dat het volgende jaarboek eveneens een dubbelnummer zal
zijn (1971-1972), waardoor de achterstand in de publikatie zal zijn ingelopen. Als
tegenwicht tot deze in
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hoofdzaak historische aflevering zal het volgende deel uitvoerige aandacht besteden
aan de viering van honderd jaar beroepstoneel te Gent, waarop het artikel over de
geboren Rotterdammer, Gentenaar geworden A.L. vanden Heuvel in dit jaarboek
alvast aardig preludeert.
Ludo Simons

Verliefd op de liefde
Gerard Kornelis Franciskus van het Reve heeft zijn naam veranderd. Hij is inmiddels
tot ‘koninklijk volksschrijver’ van Nederland gepromoveerd en wil nu kortweg en
inslaand Gerard Reve heten - een naam die ik associeer met de showbusiness. Het
boek Lieve Jongens (Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1972, 182 blz.), het vervolg
op De Taal der Liefde, werd opgedragen aan De Grote Godin, die wel de Maagd uit
de revistische theologie zal zijn, maar ook aan een Hooggeplaatste Vrouwe in
Nederland die naar zijn zeggen op zijn teksten verslingerd is (88). Krachtens Haar
Bijstand werd dit boek over de liefde geschreven. Ze hebben aan het Hof wel een
hofpredikant, zegt Gerard Reve, waarom zouden ze daar ook geen sprookjesverteller
kunnen gebruiken? Daarnaast is het boek natuurlijk ook bestemd voor de
tienduizenden lezers die goedgunstig gedogen dat de koninklijke beoefenaar van de
‘levensliedkunst’ (47) bij de genade van God en van zijn Moeder op in de
wereldletterkunde ongeëvenaarde wijze één liefdesscène over 46 pagina's kan
uitsmeren tegen zoveel cash per pagina, want alles wat Reve aanraakt, wordt goud
(37). 182 pagina's met niets, niets dan Liefde. Je moet het kunnen. Althans zolang
de lezer ervan lust. Want vergeleken met het vorige boek dreigt Lieve Jongens één
grote verveling te worden. Reve noemt de Liefde ‘vindingrijk’ (171), maar veel
variatie lijkt er in de scènes en standjes niet meer te zitten. Het boek wordt sleur en
gezeur. De brieven aan Carmiggelt, die ik van het beste in De Taal der Liefde vond,
zijn er niet meer, de minitraktaatjes over God en de Maagd zijn, op enkele revelerende
belijdenissen tussen haakjes na, weggevallen of nog ingekort, het (ironische)
reactionaire gekanker is verstomd. Wat wel ongewijzigd bleef, is het vertelraam, nl.
de opjuttende geile vertellingen van het ik aan de partner Woelrat in bed. Ook de
vertragende manoeuvers, zo karakteristiek voor de structuur van De Taal der Liefde,
komen nog voor en kruiden prikkelend de verbale liturgie in de éne grote bedscène.
Maar of het nu over de verhouding van Woelrat met Fonsje gaat, of over die van
Gerard met Wolfgang senior en junior, of over Broertje en Freddie L., het blijft altijd
dezelfde materie die meer dan ooit haar schrijnende beperktheid gaat blootgeven.
Dit boek toont naar mijn gevoel alleen maar aan hoezeer het meest prikkelende op
de lange duur vervelende sleur kan worden. En dat kan zelfs de stilist Reve op de
lange duur ook niet verhelpen. Wat mij o.m. bij de lectuur van Hugo Claus' Het jaar
van de kreeft was opgevallen, wordt mij hier des te duidelijker: de beschrijvingen
van altijd dezelfde liefdesscènes gaan allengs zo oer-
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vervelend en komisch werken als de beschrijvingen van interieurs bij Van Deyssel.
Reve lijkt - ook stilistisch - op weg om een tweede Van Deyssel te worden, al vind
ik het naturalisme van Ene Liefde dan toch nog gestoffeerder. Loopser en geiler en
verliefder op de liefde dan ooit kan Gerard Reve nog ettelijke vervolgverhalen
verzinnen (al lijken de mogelijkheden tot verzinnen in deze sector van het vak vrij
beperkt), maar het risico dat dit schrijven zichzelf verteert en opheft, ligt niet meer
veraf.
Hiermee wil ik niet verbergen dat het boek mij af en toe toch geroerd en zelfs
ontroerd heeft. De onderhorigheid van de ik-schrijver t.o.v. de Griekse Beginselen
geeft aanleiding tot talrijke jeremiades over een ‘gruwelijk, aan flarden getrokken
en voortgejaagd leven’ (130), kortom over een aan de Liefde vermorste existentie.
Hoe ik me ook in vindingrijkheid heb uitgeput, aldus de ik-figuur, of ik won of
verloor in het leven, ‘alles was verdriet en verlies en dood, zoals ik al zo dikwijls in
geschriften betoogd had’ (167). Lieve Jongens is voor mij inderdaad een in-droef
boek. Gerard Reve jammert hier niet meer over zijn fysische ongemakken of over
de onrustbarende vooruitgang in Nederland, maar - fundamenteler - over de
ontoereikendheid van de Liefde. Hij is ‘een meester van de pen en het geschreven
woord, dat wel’ (106), maar hij is niet in staat zichzelf te verlossen noch met de
Liefde noch met de geschreven Liefde. Het bedrijf en geschrijf van de Liefde rijten
de afgrond van de Dood en het niets alsmaar verder open. ‘Men moet zich geheel
richten op de Dood’, zo staat in het hoofdstuk Leven En Laten Leven (51). In een
paar naargeestige momenten van zelfkwelling en zelfverachting, die meestal in
fragmenten tussen haakjes verstopt zitten tijdens het urenlange gehijg in Woelrats
oor, flirt de ik-figuur met de zelfmoord. Zo krankzinnig is hij verliefd op het Griekse
broederpaar Eros en Thanatos. Met dergelijk zelfbeklag worden ook flarden van
masochistische zelfkritiek vermengd. De zelfironie die het ik tegenover zijn
‘liefhebberij’ (in de dubbele betekenis van bedreven en geschreven Liefde) aan de
dag legt, maakt de laatste illusie stuk. Woelrat kan zeggen dat de vertellingen die hij
mag aanhoren, tegelijk zo mooi én zo treurig zijn (28)... Gerard Reve is ook nog op
weg om de triestigste schrijver van Nederland te worden, onderworpen als hij is aan
het krankzinnige absolutisme van de revistische liefde. La chair est triste, hélas...
M. Janssens
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Tijdschriftenrevue
Kroniek
1ste jrg., nr. 1, lente 1973
Een nieuw driemaandelijks tijdschrift voor letterkunde en literatuurwetenschappen.
Het wordt geredigeerd vanuit de Rotterdamse Erasmusuniversiteit en bevat in annex
ook de mededelingen van de Vestdijkkring. Dit eerste nummer is overigens geheel
aan Vestdijk gewijd. L.F. Abell brengt het eerste deel van een hoofdzakelijk mythische
interpretatie van ‘De kelner en de levenden’. Nol Gregoor schrijft een artikel met
foto's en plattegronden over het ouderlijk huis van Vestdijk in Harlingen. Van literaire
kritiek gesproken! Volgen nog korte mededelingen van de Vestdijkkring.

De Periscoop
23ste jrg., nr. 6, april 1973
In zijn reeks opstellen over moderne Vlaamse dichtkunst bespreekt A. Demedts de
eigenzinnige poëzie van Marcel Coole. Neer Vantina brengt verslag uit van een
toevallige ontmoeting met Dries Janssen. Mireille Cottenjé wordt geïnterviewd door
Werner Pauwels. Zij spreekt vooral haar verlangen naar vrijheid uit.

Maatstaf
21ste jrg., nr. 11, maart 1973
Belangrijk en interessant is een uitvoerig essay van Siem Bakker over de geschiedenis,
de figuren en de opvattingen van en rond het literaire tijdschrift ‘Het Woord’
(1945-1949). ‘Op kinderkruistocht’ is een onwelriekend verhaal van Hans Plomp.
Zoals in een van de vorige afleveringen publiceert en commentarieert Bart Tromp
weer een opgediept interview met Karl Marx. Michel Dhondt schrijft poëtische, zeer
gemaniëreerde ‘brieven aan de koningin’. In ‘Religie en economie’ gaat nu ook
Daniel de Lange in op de thematiek van Dieter Fortes ophefmakende theaterstuk
‘Martin Luther, Thomas Münzer oder die Einführung der Buchhaltung’. Wim Raven
vertelt over zijn verblijf aan de universiteit van Caïro en Jan G. Elburg publiceert
aforistische woordspelingen.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
26ste jrg., nrs. 1 en 2, jan. en febr. 1973
Adriaan Venema schrijft een origineel gevonden maar zeer voorspelbaar en
schematisch uitgewerkt verhaal over de vervolging van roodharigen: ‘Zomaar een
vervolging’. Het loopt over beide nummers door. Eveneens in beide nummers blijft
J.J. Wesselo verstrikt in de problematiek van schrijverschap en engagement: ‘Opstand
der woorden’ en ‘Ach’. Verder in het januarinummer en-
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kele naar schrijftrant fel en ten goede vereenvoudigde gedichten van Erik van
Ruysbeek. Voorts zeer leesbare poëzie van F. Boenders, P. Aerts en een ongewoon
taalvaardig poëtisch ‘Grafschrift voor Raymond Brulez’ van Chr. D'Haen. Wim
Meewis pleegt onleesbaar proza met de toepasselijke titel: ‘De verschalkte
waakzaamheid’. Zeer uitvoerig schrijft A. Vloemans over ‘Literatuur en
geesteswetenschappen bij Wilhelm Dilthey’. In de aflevering van februari publiceert
D. Robberechts weer een fragment uit ‘Praag schrijven’. Twee zeer goede verzen
van M. van den Hoof. Lieve Macken bespreekt, hoofdzakelijk thematisch, de
verzamelbundel van Ellen Warmond: ‘Mens: een inventaris’, onder de titel
‘Acrobatieën boven het veilig vangnet cerebraliteit’. Henri Bossaert situeert de poëzie
van A. Roland Holst in verhouding tot W.B. Yeats en het Franse symbolisme. In
‘Reflex’ o.m. een bijzonder sofistisch stukje van Walschap over de figuur van Jezus.

Restant
3de jrg., nr. 1, jan.-febr. 1973
Lucien Bollaert gaat kritisch in op de opvattingen van Sybren Polet in diens
essaybundel ‘Literatuur als werkelijkheid. Maar welke?’. Onder de gedichten vallen
vooral het sterk parodiërende ‘Een hete ketter uit Siberië’ van H. Carette en een zeer
knap gedicht van J.M. Decorte op. Een prozatekst van W. van Craen is te absurd om
in het absurde nog zinvol te blijven. Ten slotte nog reacties op de aforismen-kritiek
in het vorige nummer en een polemische uitval van Speliers tegen Weverbergh en
zijn Boonboek.

Delta
vol. 15, nr. 4, winter 1972-73
In deze aflevering onder meer een opstel van Henk van Galen Last: ‘The Literary
Scene in the Netherlands’, eerder verschenen in The Times Literary Supplement van
11 augustus 1972, gewijd aan ‘Dutch and Belgian Writing Today’. Het is vanuit een
bijzonder eenzijdige, zelfs sterk vertekenende optiek geschreven: om het er niet mee
eens te zijn. Wim Zaal schrijf over Beets' Camera Obscura: ontstaan, betekenis,
naroem e.d. Een fragment uit het boek, in Engelse vertaling, wordt opgenomen.
Verder o.m. ‘The Man Inside the Giant’, vertaling van een verhaal van Snoek, en
eveneens vertaalde gedichten van H.C. ten Berge

Filter
1ste jrg., nrs. 2, 3 en 4, 1972 en 1973
Een nieuw jongerentijdschrift onder redactie van Anne Crivits, Rik Crivits, Peter de
Beerst, Ludo de Groot en Willem Debeuckelaere. Een abonnement (4 nummers) kost
vanaf de 2e jrg. 100 fr., te storten op P.R. 5265.15 van A. Crivits, Dorpsstraat 11,
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8220 Jabbeke. Dat is tevens het redactieadres. Jammer genoeg bereikte ons niet het
eerste nummer met een beginselverklaring. Wel vernemen we nog het essentiële, nl.
dat Filter ‘een volledig open tijdschrift wil zijn, voor en door jonge mensen’. De
sfeer in deze afleveringen doet in elk geval heel sympathiek aan, even vrij van
agressiviteit en pretentie als van beate bewondering voor het gevestigde. De
samenstellers lijken (nog) niet gecomplexeerd.
In nr. 2 valt het interessante initiatief op een gedicht (van W. Debeuckelaere)
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door vier mensen, waaronder de dichter zelf, te laten commentariëren. Verder ‘Het
laatavond-concert’, een verhaal van Eriek Verpale.
In nr. 3 niet zo denderende gedichten en twee zeer draaglijke verhalen van resp.
Frank Henry en Eddy de Mondt. Het belangrijkste in nr. 4 is een satirisch en toch
poëtisch proza van W. Debeuckelaere: ‘De Grooooooooote revolutie’.

Mandragora
1ste jrg., nr. 3, maart 1973
L. Roelandt vertelt weer over ‘mensen die hij gekend heeft’; ditmaal over de
Antilliaans-Franse negerauteur René Maran. R. Portier stelt de kunstenaar Rigobert
Haeck voor. Niet onaardig geschreven, maar uiteindelijk nogal langdradig is het
verhaal ‘De bekering’ van W. Giraldo. In de polemische rubriek ‘hier smiten si...’
een hoogst amusante briefwisseling tussen redacteur Car Flanders en L.M. van den
Brande, om te weten te komen wie van beiden het verwaandst is. Ook reacties op de
enquête van L. Vancampenhout in Heibel en het manifest van Luk de Vos in Restant.

De Vlaamse Gids
57ste jrg., nr. 4, april 1973
Het literaire gedeelte van deze aflevering wordt bijna volledig in beslag genomen
door een boeiende, leerrijke en stimulerende gedachtenwisseling tussen P.H. Dubois
en D. Robberechts. N.a.v. een visie op de dubbelzinnige houding van Gogol tegenover
het schrijverschap weidt Dubois uit over de verhouding tussen schrijven en leven en
de daarmee verbonden kwestie van het engagement. Robberechts haakt daarop in
om de globaliteit van de verantwoordelijkheid als mens en als schrijver te
onderstrepen. Verder introduceert Piet en Cornets de Groot dist de resultaten van
wat literairkritische huisvlijt op.
Sterckx de kunstenaar Albert Szukalski

Tirade
17de jrg., nr. 186, april 1973
Henk Verhaar publiceert en commentarieert enige documenten i.v.m. wantoestanden
en machtsmisbruik in de Sovjetpsychiatrie. Minder interessant zijn de dit keer erg
gezochte Russische notities van Charles B. Timmer. Arie Gelderblom schrijft
fijnzinnige gedichten, veel beter dan de taalspelletjes van G.J. Resink en een vers
van C. Buddingh'. Zeer goed is ‘Van de band afgetikt’, een verhaal van R.J. Peskens.
Minderwaardig is een proza van L.H. Wiener. A. Morriën doet ons gedetailleerde
mededeling van zijn erotische belevenissen met, op en onder zijn hoogzwangere
vrouw.
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- In de VWS-Cahiers presenteert Frans Leclair Gustaaf Vermeersch (nr. 41) en Richard
Declerck leidt een beknopte keuze uit het werk van A. van Acker in (nr. 42).
- Labris (9de jrg., nr. 4, okt. 1972) bevat naast de zeer uiteenlopende en zeer
experimenterende creatieve teksten die dit blad eigen zijn o.m. een essay van J.
Bierkens over Benjamin Péret en kritieken van H. Neefs over het nieuw realisme,
Serge Largot en Ben Klein.
Hugo Brems
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nummer 6 juli-aug. 1973
Marcel Coole / Schildersvrouw
voor Marieke van Felix
Hij dacht dat hij de woorden
van de fluwelen dichter miste
om haar hart te raken,
en was verwonderd schier
dat hij langs mannelijke lijnen
en kleuren als gebalde vuisten
haar naderen kon.
Toen is de tederheid geboren
van welvingen en bogen,
en onder kindervingeren welden
onvermoede bronnen op.
Doch verzandingen bedreigden
sluizen met nutteloosheid,
ruiten met blindheid,
deuren met geklemde grendels.
Maar haar hand hield
de ramen op een kier,
want hoe ademt een schilder
zonder het spel van de wolken
en de glans van de sterren.
Bijna
heeft zij de zwaartekracht
van hem afgenomen.
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Bert Decorte / Knobbelgeschiedenis (twee fragmenten)
1. Een stukje schroot
Montreal, september 1967
Door Hitler kwam het erin. Dr Li P haalde het eruit. Het gelijkt wat op een
kolderraadseltje: 't Is groen en 't gaat op en neer? Dit laatste is een doperwt in een
lift, doch het knobbeltje dat tot voor korte tijd mijn linkerhand sierde en dat door een
cameraman van de TV eens in een close-up als een relikwie den volke werd getoond,
was een stukje schroot, ein Bombensplitter in vaktaal, dat mij trof de laatste dag van
het Belgisch militair verweer tegen de Duitse inval in de Nederlanden im
wunderschönen Monat Mai 1940. Een goeie week geleden, juist voor ik moest afreizen
naar Canada om er mijn dochter en de wereldtentoonstelling te bezoeken, werd het
door de Chinees Dr Li P., een chirurg uit Ninove, verwijderd. Ik heb dus ruim
zevenentwintig jaar lang met het metaal van de vaderlandse trots in mijn vlees
rondgelopen, gezeten, gelegen en tal van andere dingen gedaan. Aanvankelijk wist
ik zelfs niet dat die scherf in mijn hand stak. Op 27 mei 1940 bevond ik mij, na een
tocht dwars door noordelijk België, met de 15de compagnie van het 1ste
Grenadiersregiment te Rumbeke. Wat de 15de compagnie in een infanterieregiment
van het Belgisch leger was kan wie dit interesseren mag, vermakelijk beschreven
vinden in het boek ‘De 15de Compagnie’ van Valère De Pauw. Een compagnie die
de goede faam genoot de minst zware dienst op te leggen, al werden de manschappen
soms met een soort garelen voor de mortieren gespannen, om deze voort te sleuren
over terreinen waar men met paarden en caissons niet weg kon. Ik ben altijd
voorbestemd geweest om te behoren tot groepen of groepjes waarvan werd gezegd
dat de inspanning er niet erg in aanzien stond, zodat ik als jonge man moeilijk anders
dan in een 15de compagnie van het Belgisch leger kon ingelijfd worden. Hierover
later misschien nog wel een woord, maar de dag vóór de capitulatie van onze
strijdkrachten, zoals dat heet, lagen wij aan de rand van de tuin van een kasteeltje
nabij Rumbeke in West-Vlaanderen en namen, op gegevens van een doorgeseind
bevel, een Duitse batterij of mitrailleursnest, ik weet het niet meer, onder vuur. Het
duurde niet lang of ons geblaf werd beantwoord met monden die

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

403
heel wat sneller vuurden, zodat wij na weinige ogenblikken genoodzaakt waren
dekking te zoeken en het geschut te onderbreken. De luitenant van ons peloton riep
mij toe te gaan zien of het niet mogelijk was onze stukken op te stellen achter het
huis een honderdtal meter verderop. Ik moest, om dat huis te bereiken, langs een
stuk rogge, kniehoog opgeschoten, lopen. Nauwelijks was ik twintig meter ver toen
de Duitsers weer volop begonnen te schieten. Ik dook in de voor langs het korenstuk,
juist op het moment dat een kartets, die ik in mijn richting hoorde fluiten, vlak voor
mij insloeg. Een scherf kwam op mijn hand terecht, een andere tegen de rand van
mijn helm, waarop hij afketste, maar waar hij een flinke deuk in duwde. Door de
luchtverplaatsing van de knal had ik de indruk onder een hoopje aarde bedolven te
liggen, doch vlug was ik me weer bewust van wat er omging en kroop door de voor
terug naar mijn makkers, die bij de ingegraven mortieren lagen. Ze hadden eerst
gedacht dat de obus mij naar de dooie mussen had verwezen, maar constateerden
dan met mij dat ik rakelings aan de zoete heldendood was ontsnapt. Ik veronderstelde
dat de scherf die mijn hand had verwond dezelfde was als die op mijn helmrand was
afgeschampt. We om wikkelden de blessure voorlopig met een vrij groezelig rolletje
verband dat iemand nog in zijn ransel had en de luitenant zei toen van te trachten de
arts van het bataljon te vinden, om de kwetsuur behoorlijk te laten verzorgen. Die
trof ik na wat zoeken aan, maar hij zei dat ik verder moest gaan, in een huis dat hij
me aanwees, waar de medische post van het regiment zijn intrek had genomen.
Onderweg passeerde mij een Waalse compagnie chasseurs, die ter versterking naar
de vuurlinie trokken. Een van de soldaten had een kruikje jenever en bood mij een
slok aan. Hij beloofde dat mijn verwonde hand niet ongewroken zou blijven. In het
huis van de regimentsarts liepen verschillende lichtgewonden in en uit. Toen ik het
betrad en een sterke etherwalm in mijn neus kwam, begon het plots te schemeren
voor mijn ogen. Ik keerde me om en ging zitten op de drempel, voelend hoe ik begon
te zweten. Het ging echter vlug over. De dokter overtastte mijn hand, die ondertussen
tot het dubbele van haar normale dikte was opgezwollen. Hij kon niet met zekerheid
zeggen, zei hij, of er een stukje schroot in stak en hij gaf me indicaties nopens het
punt waar zich het veldhospitaal van onze legerdivisie bevond; daar was misschien
wel de nodige apparatuur voorhanden om mijn arm handje grondiger te onderzoeken.
Het lazaret, meer dan een kilometer verder, was ondergebracht in een landelijk
kasteeltje, omringd door een gracht met toegangsbrug. Op het binnenplein stonden
enkele vrachtwagens en daartussen waren ziekenverplegers koffers en kisten aan het
versjorren, want volgens hun mededelingen werd de boel daar opgeruimd en verhuisde
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het hele gedoe naar Westende, waar zou gepoogd worden de zaken opnieuw te
organiseren. Aan een onnozelheid als de verwonding van mijn hand kon men dus
voorlopig weinig aandacht besteden; ik moest maar zien dat ik met een van de
vrachtwagens meekon. De pilule (zo noemde men de brancardiers) die mij dat
uiteenzette, sprak met de tongval van de Denderstreek. Ik vroeg hem of hij van Pamel
of omliggende was.
- Za-je gaa masschien oeik va Paomel? vroeg hij.
- Nee, maar ik vrij met een meisje van het dorp daarnaast, Strijtem.
- A! van Straitoem.
- 't Is een dochter uit een staminee, ze heet De Backer.
- O, 'k weet het al, zei de man, 't es iejn van die mokkes mè veel aor op ele laif.
Ik antwoordde dat hij zeer goed bleek ingelicht te zijn. Mijn vrouw is nog heden
ten dage trots op de vermaardheid van haar behaardheid in het omliggende van haar
geboortedorp ten tijde van haar jonge dagen.
Na dit informatief gesprek verloor ik deze goedingelichte uit het oog, maar jaren
later ontmoette ik hem in het lokaal van de voetbalclub De Denderzonen te Pamel.
Zijn belangstelling bleek op dat ogenblik vooral naar het bier te gaan.
Samen met andere gekwetsten geraakte ik in een vrachtwagen om de weg naar
Westende aan te vatten tegen het vallen van de avond. Het werd een tocht met
hindernissen, daar alle wegen vol staken met het tienvoudige van het verkeer waarvoor
ze normaal waren bestemd, en dat verder hier en daar de kruispunten waren
opgeblazen en er op sommige plaatsen bomen over de weg lagen om de oprukkende
Duitsers tegen te houden, want onze pontonniers schenen nog niet te weten dat een
tank of een pantserwagen als 't nodig is wel wat door 't veld kan rijden. In de wagen
was een soldaat die obusscherven in zijn billen had gekregen en daardoor erge
vleeswonden had opgelopen. Hij had heel wat te verduren, vooral door de geweldige
schokken die het voertuig soms onderging op wegen van vóór Jezus Christus of door
plots te moeten remmen. Dan kermde hij zachtjes. Tegen vier uur 's ochtends
belandden we te Westende en konden een matras vinden, waarop we dadelijk onder
een deken kropen. Doodmoe als ik was sliep ik onmiddellijk in.

2. Refractair
Refractair is een gek woord: het wordt evengoed gebruikt voor vuurvast aardewerk
als voor een dienstplichtige die vast niet het vuur in wil en der-
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halve weigert bevelen uit te voeren. Herhaalde malen heb ik in mijn jonge dagen
refractairs meegemaakt van aangezicht tot aangezicht. De eerste was natuurlijk Joris
de Leeuw. Ik ken nog een liedje, op de wijze van ‘In naam van Oranje doet open de
poort’, waarin wordt verhaald hoe rekruut De Leeuw weigert te marsjeren op bevel
in het Frans, hoe hij in 't cachot wordt gestopt, hoe men tracht hem wegens
ontoereikendheid van zijn geestelijke vermogens uit de dienst te ontslaan. Men weet,
maar haast niemand denkt er nog aan, hoe de zaak ruchtbaarheid kreeg in pers en
politiek en aanleiding werd tot het uitvaardigen van de wet op het gebruik van het
Nederlands in het Belgisch Leger.
De tweede dienstweigeraar met wie ik oog in oog heb gestaan weigerde niet alleen
Franse bevelen, die intussen trouwens slecht vernederlandst waren, doch wilde niet
aantreden wegens gewetensbezwaren. Ik meen dat het vooral het nationalistisch
geweten was dat sprak. De wederwillige heette Lode van Dyck. Zijn zuster legde
haar kloostergeloften af en te dier gelegenheid kreeg de gedetineerde zowaar
vierentwintig uur vrijaf. Ik heb met hem toen een pintje bier gedronken, vol
enthoesiaste bewondering voor zijn opstandigheid.
Aan de derde refractair uit mijn collectie kwamen noch taal- nog gewetenskwesties
te pas. Hij was een gewoon rebel, die niet met zijn kloten wilde laten spelen, zoals
hij zich zeer duidelijk uitdrukte. Op een zomernacht moest ik de wacht betrekken
met een tiental soldaten in de kazerne ‘Klein Kasteeltje’ te Brussel, te dien tijde
garnizoen van het Negende Linieregiment. Deze kazerne roept bij sommigen andere
herinneringen op, maar in de periode van de oude Belgen was dit nog zo niet. Omdat
de piotten naar 't Kamp van Beverlo waren, moest een wacht van een ander Brussels
regiment voor de nachtelijke veiligheid in de kazerne, waar op dat ogenblik alleen
ratten en muizen ingekwartierd waren, op post staan. Tegen avond meldde zich aan
de poort een man in afzwaaitenue. Op een papier, waarvan hij drager was, stond te
lezen dat hij zich onverwijld bij zijn legereenheid, het negende linieregiment, moest
vervoegen. ‘Onverwijld’ was al niet meer mogelijk, want er waren al een dag of vier
vijf verstreken sedert de datum van het stuk, dat de hoofding van een gevangenis
droeg. Het bleek dat de ‘betrokkene’ bij 't verstrijken van een week-end het overbodig
had geoordeeld nog naar 't Klein Kasteeltje terug te keren en de Hollandse grens was
overgestoken. In een van de zeventien provinciën was hij echter bij zijn Vlaamse
lurven gevat en uitgeleverd aan Moeder België, die hem door een krijgsraad in
veiligheid liet brengen. Nu was die zalige rusttijd verstreken en, zoals gezegd, moest
hij onverwijld weer leren het land verdedigen. Als zoon van zijn volk had hij echter
eerst een omweg
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gemaakt langs zijn familie in 't Land van Waas. Mijn beperkte ondervinding inzake
krijgsraadaffaires maakte me niet duidelijk wat ik met de refractaire Waaslander
moest aanvangen. Ik telefoneerde naar een sergeant-majoor van de staf van het
negende, die als een soort verbindingsman tussen het Kamp en de kazerne te Brussel
vertoefde. Die wist mij geen andere raad te geven dan de knaap in bewaring te houden
in het wachtkorps en hem 's anderdaags naar Leopoldsburg te laten reizen. Wat ik
deed.
Ik had er toen geen flauw vermoeden van dat ik een kleine vier jaar later iemand
in eigen rangen, terwijl Duitsland al een paar keer zijn geplande inval in het Westen
had uitgesteld, zou zien weigeren wapens te dragen. En het was dan nog zo maar
geen doodgewoon iemand, een soldaat eerste of tweede klas, maar een jongeman die
op het punt stond tot officier te worden bevorderd. Cooman heette hij en hij behoorde
tot de lichting '36. Ik kende hem van twee jaar tevoren toen we samen een
kampperiode in Beverlo doorbrachten. Hij was van zijn klas de enige kandidaat
reserve-officier in onze compagnie, deels omdat hij tweetalig Brusselaar was en deels
omdat zijn kameraden reserve-onderofficieren hun broek aan 't leger veegden. Al bij
al een aardige jongen, die tijdens de eerste maanden van de mobilisatie was getrouwd.
Het waren geloof ik de wittebroodsweken die in hem antimilitaristische gevoelens
hadden wakker geroepen, want hij was maar pas gehuwd of hij begon scheef te
trekken. Eerst maar proberen zich ziek en niet langer tot wapendracht geschikt te
laten verklaren, maar zijn haring wilde niet braden. Hij werd niet ‘gereformeerd’ en
zou, na het lange herstelverlof dat hem was toegekend, eindelijk naar zijn eenheid
moeten terugkeren. Dit gebeurde op een winderige voorjaarsochtend. Kapitein Haas
- dat zal tegenwoordig wel een rustend generaal zijn; in een leger van hazen kan
iemand met een voorbestemde naam niet anders dan carrière gemaakt hebben - stapte
juist het huis uit, waar de bureaus van de compagnie waren ondergebracht. De
compagnie zou aanvalsoefeningen gaan uitvoeren in de duinen, richting Den Haan.
Toen arriveerde Cooman en aan de kapitein die hem welkom heette vroeg hij nogal
geheimzinnig of hij hem even apart mocht spreken. Ze gingen binnen maar kwamen
spoedig weer buiten en de kapitein zei: ‘Mon cher ami, je vous donne le temps de
réfléchir jusque midi. Als we van de oefening terugkomen verschijnt u op het rapport:
handelt u verstandig dan wordt over uw dwaasheid verder geen woord gerept; volhardt
u in de boosheid, dan bel ik de gendarmes op en komt u voor de krijgsraad.’ Cooman,
waarschijnlijk wegens zijn voorbeeldige dienst in 't verleden, kreeg zelfs de
uitzonderlijke gunst in het kantoor van de kapitein te mogen mediteren over de te
zetten stap. Bij onze
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terugkomst bleek hij die beslist in de richting van de gevangenis te willen zetten.
Haas maakte er geen complimenten mee en gaf een van de militaire bureauratten
bevel de rijkswacht op te bellen. Het duurde niet lang of twee piottenpakkers
arriveerden en de kapitein zei dat hij de dienstweigerende onderofficier Cooman te
hunner beschikking stelde. Ik zei al dat deze een aardige jongen was; hij vroeg de
gendarmes beleefd of hij zo vrij mocht zijn hun een glas te presenteren en dit te
drinken samen met de onderofficieren reservisten. Sedert we te Wenduine verbleven,
hadden we het kunnen klaarspelen dat we een paar gemobiliseerde doppers, kerels
van bij de veertig, mochten gelasten met het klaarmaken van ons eten, waar we
eigenlijk, op oorlogsvoet, waren aangewezen op de keuken van de troep. In ons
lokaaltje, trots ‘mess’ genoemd, een zijvertrek in de woning van een arbeidersgezin,
dronken we met Cooman en zijn begeleiders het afscheidsglas. Sommigen onzer
poogden nog hem tot andere gedachten te brengen, vooral iemand die, omdat hij
rechten had gestudeerd, zich verbeeldde uit te munten in overredingskunst. Maar er
was geen lievemoederen aan. Cooman had neen gezegd en wilde de doos in. Ik hoop
voor hem dat hij bij 't uitbreken van de vijandelijkheden niet met of zonder vorm
van proces is terechtgesteld en dat hij, zo hij 't er levend heeft afgebracht, niet voor
het krijgsgerecht is moeten verschijnen dank zij de verwarring door de snel
oprukkende overrompelaars ontstaan. Mochten hem ooit deze woorden onder ogen
komen, dan hoop ik dat hij mij even goeie dag komt zeggen. Ik zou hem willen
vragen mij te pardonneren dat ik niet even moedig ben geweest als hij, want de jaren
hebben mij gesterkt in de overtuiging dat, als wij allemaal niet zulke kleine lafaards
waren, de kapiteins en de generaals vlug zonder werk zouden zitten.
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Marcel van Maele / Behandeling (fragmenten)
1.
Wat hij bedoelde en tot wie hij sprak bleef onduidelijk
zodat z'n woorden niet te weerleggen waren.
Dat was het gesprek: sluit niet het hek.
In bloedeigen gebaar,
met een verbaasd gezicht van ‘hoe laat is het nu?’,
de strijdbijl neergelegd.
Geen schijn van kans,
de hoop is boter aan de galg.
Overleven, op een zacht pitje weet je wel
(ik leg m'n petje op dat pitje).
De duif vliegt van hand tot hand
maar is in de achteruitkijkspiegel reeds
aan het strand waar zij de stilte zweeft.
Met een koele vloek sla ik deze gedachte neer,
geachte heer.
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2.
Ik heb het gesprek op de voet gevolgd en notities genomen
en schetsen gemaakt.
Nu wil ik m'n laatste wilsbeschikking maken
maar het kantoor van de notaris is gesloten en de mensen
niet te storen
(de wereldbeker staat deze avond op het spel).
Behoeftige onderdanen overwinteren
en roepen VIVE LE ROI,
dat warmt wat op.
Het vaderland, het moederstrand,
het dochtersdal, het zonenwoud.
En praten - tussen de koffie door over Zuid-Afrikaanse rietsuiker.
En zij? Ach ik sta beheerst te lonken
naar de vonken in haar ogen,
naar de vleugels van haar woorden.
En ik? Ach zij zoekt de oe-klank
in het oerwoud van m'n dromen
in de hoeken van m'n slaap.
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3.
Zodra een onweerstaanbaar grauwvuur
denkbaar wordt
sla ik zwakstroom doorheen het ontveld geweld,
twijfel ik, kraai ik hoger dan duizend vreugden.
Sluip dieper in de tuin der lusten:
wijs van wijn
dronken van vreugde
blijer dan de witste wolken.
Ik wend me van het gebeuren af
en leg me te velde.
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Godfried Desloover / De droom van Alfred Cammermans
In het leven van Alfred Cammermans waren weinig sensationele dingen gebeurd.
Hij ging die trouwens, als het enigszins mogelijk was, onbewust uit de weg. Een
reflex uit zelfverdediging. Extreem normaal, was hij enkel opgewassen tegen normale
situaties. Aberraties van welke aard ook weigerde hij gewoon onder ogen te zien.
Hij was er overigens grondig van overtuigd dat alle abnormale omstandigheden door
onverantwoordelijke dilettanten opzettelijk in het leven werden geroepen. Met dat
stelletje snobisten wou hij niets te maken hebben. Hij was te zeer gesteld op discipline,
orde en regelmaat.
Alfred Cammermans had zijn leven georganiseerd zoals zijn werk op de Bank.
Elke avond maakte hij zorgvuldig de inventaris op. De rekening moest kloppen.
Bleek per uitzondering toch ergens een fout binnengeslopen dan diende ze
meedogenloos opgespoord. Zo nodig, tot een stuk in de nacht. Soms, maar dat wou
hij zichzelf niet toegeven, vond hij er een vreemd, ja sadistisch genot in als een
speurhond door het cijfermateriaal te neuzen met in zijn achterhoofd die onfeilbare
zekerheid dat zijn prooi hem niet ontsnappen kon. Hij was een correct en gelukkig
man, onbewogen, immuun tegen laster en roddelpraatjes, ongevoelig voor schokkende
gebeurtenissen zoals maanreizen, lustmoorden, buitensporige verhoging van de index
of knalprestaties van opgefokte sportlui. Het liet hem ijskoud. Hij hoefde nu eenmaal
andermans rekening niet te maken. Dat alles viel duidelijk buiten het keurig
uitgestippeld terrein waarvoor hij zich verantwoordelijk wist.
Daarom wellicht had hij nooit enig geloof gehecht aan excentrieke theorieën over
droomverklaring. Hijzelf droomde uiterst zelden, en als het dan toch één enkele keer
gebeurde, kon hij zich 's morgens amper een paar geïsoleerde fragmenten herinneren,
die hem dan nog stuk voor stuk totaal absurd toeschenen. Hij kon maar niet begrijpen
hoe verstandige mensen zich druk konden maken om die zinloze hallucinaties die
zich duidelijk volledig buiten het bewustzijn en de controle van de geest voltrokken.
Hun ijver was gewoon belachelijk. In de grond koesterde hij zelfs een wrevel tegen
het verschijnsel ‘an sich’. Hij beschouwde de droom als een van de mani-
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feste tekens van de menselijke onvolmaaktheid. En dat aspect van het leven vond
hij nu precies zo vernederend. Van zodra hij zijn greep op de realiteit verloor, voelde
hij zich weerloos, onbeduidend en overbodig zelfs. De droom was één van die zaken
waarop zijn exacte geest geen pak kon krijgen en daarom had hij er zo een intense
hekel aan.
Het is dan ook noch min noch meer aan het onberekenbare spel van het noodlot
te wijten dat deze man totaal onverwacht op de meest brutale manier met het fenomeen
geconfronteerd werd. Op een nacht werd hij plots uit zijn slaap opgeschrikt door een
gruwelijke droom van zijn vrouw. Hij knipte automatisch het licht aan, maakte enkele
vage gebaren om haar uit haar nachtmerrie te bevrijden, maar kwam niet verder. Iets
weerhield hem het te doen. Zijn vrouw zat rechtop, hijgend naast hem, angstig en
agressief tegelijkertijd, keek hem met wilde, ja krankzinnige blik van dichtbij vlak
in het gezicht en schreeuwde dat ze hem wou vermoorden. VERMOORDEN. Zij
herhaalde enige keren het woord, telkens harder en viel dan uitgeput weer neer.
Alfred Cammermans voelde enkel walg. Zijn bewustzijn was verlamd. Hij begreep
niet eens wat er gebeurd was. Hij rilde. Hij was bang. Hij wou vergeten en slapen,
maar het lukte niet. Opstaan misschien, een pijp opsteken en in de woonkamer op
en neer wandelen om tot rust te komen. Om opnieuw te kunnen nadenken. Ook dat
kon niet. Hij voelde instinctmatig dat hij onbeweeglijk moest blijven. Vooral zijn
vrouw niet wekken. Tegen niemand er ooit met een woord over reppen.
Nooit had hij iets belangrijks hoeven te verzwijgen voor zijn vrouw, en zij - had
hij tot dan toe gemeend - nooit iets voor hem. Die wederzijdse openheid vormde de
basis van hun huwelijksleven. Elke opkomende wrevel, ieder kwetsend woord werd
erdoor gedempt, net onder de huid. Zelfs het feit dat ze geen kinderen konden krijgen,
hadden ze beiden quasi onbewogen kunnen aanvaarden. Hun samenleven had zonder
bepaald in de eentonigheid te verdrinken geen noemenswaardige schokken gekend.
Die abrupte breuk kwam dan ook bijzonder hard aan. Harder dan Alfred
Cammermans ooit had kunnen vermoeden. Wel slaagde hij erin zijn zelfbeheersing
te bewaren, het effect van ieder woord, elk gebaar, pijnlijk nauwkeurig te berekenen
opdat het niet af zou wijken van zijn normale handelwijze, en toch kon hij zich niet
van de indruk ontdoen dat hij voortdurend fouten maakte. Kleine, minuscule fouten
weliswaar. De woorden die hij 's morgens met zijn vrouw sprak waren wel degelijk
precies dezelfde als op andere dagen, doch de klank verschilde, het timbre. En de
accenten vielen niet op de juiste lettergrepen. Eigenaardig, ook de stem van zijn
vrouw klonk minder vertrouwd dan vroeger. Alsof ze moeite had om de
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woorden uit haar mond te krijgen. Hij schonk er verder geen aandacht aan. Hij had
haast om weg te komen. Hij was zenuwachtig, had een houterige smaak in de mond
en voelde zich misselijk. Een opkomende neiging tot braken.
Tot zijn grote verwondering was er niets veranderd op zijn bureau. Alles stond
keurig op zijn plaats en het formulier dat hij de avond voordien het laatst had
ingekeken lag netjes bovenop. Het maakte hem meteen wat kalmer. Cijfers hadden
altijd relaxerend op hem ingewerkt. Ze waren ook het meest vertrouwde materiaal
waarmee hij in zijn leven te doen had. Hij kende alle fijne knepen om ermee om te
gaan, om ze klein te krijgen. Hij manipuleerde ze als een behendig jongleur, zelfzeker,
met een vaste greep. Hij kon er in opgaan, zichzelf vergeten, zich integraal ontdoen
van elke fysische gewaarwording, zuiver spelen met cijfers. Als een computer.
Maar die morgen lukte het hem niet. Hij slaagde er niet in zijn normale houding
te vinden in zijn armstoel. Zijn jas zat klem onder de leuning, het zweet drong door
de nerven van zijn rechter handpalm en zijn pen kraste onwennig op het nochtans
houtvrije kwaliteitspapier. Een tijdje nog trachtte hij zichzelf voor te liegen, maar
erg lang kon hij het niet volhouden. Het liep duidelijk mis. Dat moest hij nu wel
toegeven. Er was ditmaal geen ontkomen aan. Hij kon de confrontatie niet uit de
weg.
Voor de eerste maal in zijn carrière vervulde Alfred Cammermans zijn dagtaak
niet naar behoren. Hij schoof alle paperassen opzij, liet zijn hoofd op zijn handen
rusten en sloot de ogen. Hij was plots overbodig geworden. Hij voelde zich een wrak.
Op zijn bureau kon hij slechts zinvol existeren als hij met cijfers bezig was. Elk
ogenblik dat tijdens de werkuren verloren ging aan steriele dagdromerij en nodeloos
gepieker had hij altijd voor een absurde tijdsverspilling gehouden. Uitermate
consequent had hij er ook nooit aan toegegeven. Het besef van onmacht, te kort te
schieten, niet te kunnen presteren wat van hem verwacht werd, vervulde hem met
walg. Nooit had hij op die manier met zichzelf overhoop gelegen. Hij voelde zich in
tweeën gesplitst en haatte de vreemdeling die ongevraagd en brutaal in zijn leven
was binnengedrongen. Aan deze dag komt geen einde, dacht hij.
Toen Alfred Cammermans 's avonds thuiskwam was de tafel keurig gedekt alsof
er helemaal niets aan de hand was. Hij had nog altijd geen eetlust. Ook 's middags
had hij zijn bord nagenoeg onaangeroerd gelaten.
‘Ik heb geen trek’, wou hij zich verontschuldigen. Hij had de gewoonte ook de
geringste afwijking van zijn normale handelwijze te verantwoorden. Hij had daar
zelf eigenlijk meer nood aan dan zijn vrouw. Ditmaal echter klonk het brutaal alhoewel
hij het zo niet bedoeld had. Zijn vrouw ging er
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niet op in. Ze vermeed blijkbaar opzettelijk hem met hinderlijke vragen lastig te
vallen. Ze voelde intuïtief aan als er iets haperde bij hem. Onopvallend at ze wat
sneller af dan gewoonlijk en begon onmiddellijk met de afwas. Hij voelde zich meteen
overbodig aan tafel en trok haastig naar het salon om zijn krant te lezen. Nu eerst
drong het echt tot hem door hoe vermoeid hij eigenlijk was. Net of hij zich niet eens
uit die fauteuil los zou kunnen werken als het straks tijd werd om te gaan slapen. Het
leek wel een eeuw dat hij nog geslapen had. Fysisch uitgeput en mentaal volledig
ontredderd, was hij nauwelijks in staat zich te herinneren wat er de laatste nacht
FEITELIJK gebeurd was. Hij had zich de hele dag misselijk gevoeld, wrevelig ook
omdat hij met behoorlijk aan het werk was geraakt, maar was er ten slotte niet toe
gekomen ook maar één ogenblik rustig na te denken over de naakte realiteit. Een
zonderlinge vorm van bewustzijnsvernauwing. Amper waren enkele verschrompelde
flarden van een puzzel overgebleven die hij echter onmogelijk tot een sluitend geheel
kon reconstrueren. De wilde blik van zijn vrouw, grote zweetdruppels die zich in
onregelmatig tempo tussen het kroezelhaar op zijn borst heen drongen, de klik bij
het aanknippen van het licht en het woord VERMOORDEN, duizend maal vergroot.
Het leek wel of hij zelf gedroomd had. Diezelfde verdomde chaos, diezelfde achteraf
niet meer te verifiëren eenmaligheid van het gebeuren. Had hij op het moment zelf
alles maar accuraat en chronologisch in zijn geheugen geregistreerd, dan was het
misschien mogelijk geweest er achteraf in alle sereniteit over na te denken. Maar
plots gegrepen tussen slaap en waak is géén mens daartoe in staat. Alfred
Cammermans in ieder geval niet.
Zijn vrouw was nauwelijks met de vaat klaar gekomen of ze kwam bij hem in de
woonkamer. Ze scheen haast te hebben. Ze ging recht op het t.v.-toestel af en duwde
de knop in terwijl ze met een glimlach - die haar tien jaar jonger maakte - naar hem
omkeek.
‘Ik ben benieuwd’, zei ze op luchtige toon, ‘wat ze ervan zullen maken. Er wordt
een programma uitgezonden over “droom en werkelijkheid”. Ik heb vannacht juist
een griezelige droom gehad.’ Ze pauzeerde even alsof ze het effect van haar woorden
op zijn gezicht af wou lezen. ‘Alfred,’ zei ze, ernstiger nu, ‘ik heb vannacht gedroomd
dat je me wou vermoorden.’ Alfred Cammermans duizelde een ogenblik, kwam
stilaan weer bij, keek zijn vrouw vlak in de ogen en zag het heel duidelijk. Ze leek
wel tien jaar jonger.
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Gery Helderenberg / Rouwklacht over de uittocht
Zij knielden op oude tapijten, verschoten
van jaren, rozerode kussens en kant
aan de communiebank. Met licht overgoten
keken de heiligen toe uit 't kloosterpand.
De rector las de psalmen en oraties,
De exorcismen, en wijdde ring en kruis.
Zij luisterden naar vreemde revelaties:
de genaden van dit huis.
't Kroontje met parelmoeren schitteringen
legde hij op de sneeuwwitte huif,
't scapulier, zoet juk voor Christus' hovelingen
langs de schouder, en zij herkenden lam en druif
op 't antependium, zilveren tooi voor grote dagen.
Schuchter beloofden zij arm en kuis
tot in de dood 't kruishout te dragen
de gangen door van dit huis.
Zij bevestigden 't jawoord met geijkte formules
op 't blad dat men tussen de vingeren lei
wanneer, afgelegd, na 's levens avonturen
iemand over hen het requiem zei.
Zij rilden onder de falie, glimlachend even.
Door de kapel hoorde men zinderend geruis.
Geschokt om wat zij onderschreven
bewoonden zij met U dit huis.
Zij noemden zich tot over 't graf gebonden,
bruidsmeisjes, de wijze, uitkijkend met de lamp
die glansde, onbekend met nacht en zonde,
onwezenlijk, 't lichaam in Gods vlam verdampt.
Zij zouden, lachten zij, lijk libellen zweven,
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engelen misschien, gevat in een aardse kluis.
Zij voelden zich door tederheid aangedreven,
geestelijke dochters in dit huis.
Een morgen, tussen vlagen zon en regen
zijn zij gegaan en verstomde hun lied,
stuurloos, bitter misschien, misschien verlegen,
vaandelvluchtigen, zegt men, of alleen uit verdriet.
Na zeven jaar terug, luidde Beatrijs de klokken
over koorvloer, refter en cel, tuin en thuis.
Gij kent de duivelen, Heer, die 't hart verlokken
in leegte stervend, ergens, buitenshuis.
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R. Henrard / De hegeliaanse structuur van Simon Vestdijks romans
In onze studie over Menno ter Braak1. hebben wij op de typisch hegeliaanse denktrant
van zijn essays gewezen: terwijl these en antithese in al zijn intellectuele demarches
aanwezig zijn, blijkt hij onmachtig te zijn om tot een overkoepelende synthese over
te gaan, zodat hij telkens in de paradox van de elkaar aanvullende en tegensprekende
stellingen blijft steken, en de paradox zelf tot hoogste waarheid verheft. Dat het
hegelianisme in het eerste kwart van deze eeuw opnieuw aanhang vond onder de
intellectuelen, waartoe Ter Braak en de latere Forumianen behoorden, is vooral te
wijten aan de diepgaande invloed van G.J.P.J. Bolland, vanaf 1896 hoogleraar in de
wijsbegeerte te Leiden, die de belangstelling voor Hegels dialectische methode
opnieuw wist te wekken. Die invloed laat zich o.a. gelden in Prometheus (1919), de
studie van Carry van Bruggen, waarin de ideologie van Forum al vervat is, en werkt
nu nog door in de levensvisie die in Hella Haasses romans uitgebeeld wordt. Het
wekt dan ook geen verwondering, dat S. Vestdijk, de grootste en vruchtbaarste
scheppende kunstenaar van de Forum-generatie, doordrenkt is van de hegeliaanse
geest. Dit willen wij aantonen aan de hand van een van zijn laatste romans, Het
Genadeschot (1963),2. en er meteen op wijzen, dat hij, evenmin als Ter Braak, erin
geslaagd is uit de paradox los te geraken. De titel zelf stelt reeds de paradox in het
volle licht en onderstreept de bipolariteit zowel van de romanstructuur als van de
motieven.
De roman telt een oneven aantal hoofdstukken, nl. dertien. Het komt ons voor dat
die keuze niet toevallig is; de oneven cijfers verwijzen immers, wegens hun
ondeelbaarheid, naar volmaakte eenheid; het laatste hoofdstuk, dat vrij kort is in
vergelijking bij de vorige, dient zich als averechtse synthese aan; bovendien stemt
het ongelukscijfer dertien met de tragische ondertoon van de roman en de feitelijk
pessimistische levensvisie van Vestdijk overeen.
De kern van de roman ligt in een korte zin besloten:
‘Pief paf poef. Een klank uit mijn verleden, een soort verre echo... O, ik
zal het wel te weten komen.’ (p. 18).
Met ‘pief paf poef’ duidt een dwerg zijn nummer op een circusvoorstelling
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aan; de onomatopee roept bij Vorbrot, de ik-verteller, oorlogsherinneringen op
waarmee zijn geweten nog steeds geplaagd zit. De hele roman is niets anders dan
een poging om de draad van de huidige (het schot van de dwerg) en de voorbije
gebeurtenissen (het schot op Stefanie tijdens de oorlog) te vatten, de grenzen tussen
heden en verleden te doen vervagen, en zijn geweten, belast door zijn tot dusver
geheim gehouden moord op Stefanie, van die druk te bevrijden. In een dialectische
beweging slaat Vorbrot afwisselend over van het nu naar het verleden, en omgekeerd,
waarbij het nu telkens in de oneven en het verleden in de even hoofdstukken verteld
wordt. Naarmate het verhaal vordert en de portee van het oorlogsgebeuren tot zijn
bewustzijn doordringt, worden heden en verleden hoe langer hoe meer
ineengestrengeld, totdat in het twaalfde hoofdstuk, dat normaliter op het verleden
betrekking heeft, dit geactualiseerd wordt in de door de dwerg uitgelokte biecht van
Vorbrot aan de zoon van Stefanie, die begrip toont voor Vorbrots houding, en hem
meteen van zijn gewetenslast bevrijdt.
De verleden gebeurtenissen strekken zich uit over een tijdsbestek van vijf jaar, nl.
de duur van Wereldoorlog II. Laten wij hier terloops aanstippen dat Het Genadeschot
geen echte oorlogsroman is - er wordt bijv. geen enkel oorlogsfeit vermeld; de oorlog
dient als achtergrond, waartegen een psychologisch drama zich aftekent - en het
verloop van de oorlog slechts door enkele treffende bijzonderheden gesuggereerd
wordt: terwijl in de voorstelling van de bevolking de oorlog en de concentratiekampen
aanvankelijk een sprookjesachtig karakter aannemen, zullen met de jaren het steeds
krapper wordend voedsel, de aanwezigheid van een toenemend aantal gewonden en
invaliden alsook enkele luchtaanvallen de bewoners de werkelijkheid van de oorlog
aan den lijve doen ervaren.
De huidige vertelstof beslaat vijf dagen - weer het oneven cijfer vijf -, precies de
duur van het oponthoud van het circus Althoff, waarbij de vijf dwergen, met Roberto
aan hun hoofd, aangesloten zijn; de roman eindigt trouwens met het vertrek van het
circus, dat op de eerste dag van het verhaal aan zijn eerste voorstelling toe is.
Heden en verleden, die structureel in elkaar overlopen, hebben hun beloop in een
bergstreek in Oostenrijk, gelegen rond twee gemeenten, Schittach en Bund, die door
twee busdiensten met elkaar verbonden zijn, zodat minstens twee chauffeurs in dienst
moeten zijn, nl. Vorbrot en Schmidt, die karakterologisch aan elkaar tegenovergesteld
zijn - Vorbrot is een intro-, Schmidt een extravert - en bijgevolg weinig sympathie
voor elkaar koesteren. De bevolking vormt een gesloten microwereld, gehecht aan
zijn tradities, waarvan de stevigheid gesymboliseerd wordt door de duizendjarige
linde op de

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

419
binnenplaats van het oude benedictijner Stift; al wat aan gene zijde van de bergen
ligt, nl. Duitsland en de overige buitenwereld, is de inheemsen volkomen vreemd;
de noordelijke bergketen scheidt dus die kleine gemeenschap van het universum af.
Trouwens, Vorbrot heeft twee getrouwde dochters, die over de bergen wonen; het
feit wordt slechts terloops vermeld, doch contacten met hen blijven uit, zelfs over
een mogelijke briefwisseling wordt geen woord gerept. Woonplaats en buitenwereld
vormen twee scherp van elkaar afgegrensde ruimten.
Vorbrot is, traditiegetrouw, heel zijn leven chauffeur geweest. Hij houdt van zijn
beroep, is er trots op, en wil, op grond van dit beroepsbesef, niet doorgaan voor een
proletariër, vol ressentiment tegen de meerderen, en gedreven door het haterige
klassebesef. Hij klaagt nooit over geldproblemen, hoewel hij zuinig leeft en zeker
niet tot de rijken van de gemeente behoort. Hoewel hij duidelijk niet van zijn vrouw
houdt en zijn huwelijk met de dove Resi beslist niet als geslaagd mag beschouwd
worden, heeft hij geen last met haar noch met zijn kinderen; zijn levensdrama vindt
zijn oorzaak in moeilijkheden gerezen naar aanleiding van zijn beroepsactiviteit. Als
chauffeur heeft hij twee werkgevers gediend, die radicaal verschillen; nu werkt hij
voor een busmaatschappij, dus een abstracte en onpersoonlijke instelling, die het
beroepsleven van haar ondergeschikten volgens vaste normen regelt; een
plichtsgetrouw en bovendien begaafd chauffeur als Vorbrot schijnt een zorgeloos
bestaan verzekerd te zijn. Doch het grillige lot zal er anders over beschikken; op een
van zijn dagelijkse busritten wordt hij aangesproken door Roberto, die tijdens zijn
vrije uren de streek als toerist wenst te verkennen; het korte en zakelijke gesprek met
de dwerg haalt hem herinneringen voor de geest uit de tijd toen hij in dienst stond
van Balavater, die tijdens de oorlog zowat de functie van ‘Gauleiter’ waarnam. Zijn
toenmalige werkgever was geen abstract bedrijf als nu, maar een mens, of eerder een
onmens, een halve gek, wiens beslissingen nooit te voorspellen waren, zodat Vorbrot
steeds op zijn hoede was.
Toen Balavater, vrij vroeg, besefte dat de oorlog voor Duitsland praktisch verloren
was, onthutste hij Vorbrot met zijn stelling, dat een voor de kritiekloze massa verloren
oorlog door een ‘Freigeist’ innerlijk kon gewonnen worden met een ‘rücksichtslose’
geweldpolitiek uit te voeren, en aldus bij de massa de schijn te wekken als was de
eindoverwinning alleen een kwestie van middelen. M.a.w., Balavater verinnerlijkt
de oorlog; daar hij geen vat meer heeft op de buitenlandse vijand, distantieert hij
zich volgens het nietzscheaanse heren-slavenschema van zijn landgenoten, die hij
als persoonlijke vijanden gaat beschouwen en bestrijden. Onder deze zuivere
machtspolitiek ressorteren de gratuïte moordpartijen die hij op grote schaal
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wil uitvoeren en waarvoor hij de hulp inroept van Vorbrot, die zich bij een
schietoefening als een scherpschutter van de allereerste rang ontpopt heeft. Het eerste
door Balavater aangewezen slachtoffer is een zekere Faschauner, die hij zo maar van
sociaal-democratische onderkruiperij verdenkt. Daar Vorbrot er bezwaar tegen heeft
op een onschuldige te schieten, beslist Balavater het zelf te doen; de gemaskerde
Vorbrot zal slechts als handlanger optreden en ingrijpen, zo iets mocht mislopen.
Zulks gebeurt; als Stefanie haar man kreunend ziet ineenstorten, grijpt ze naar een
bergstok, waarmee ze duchtig op Balavaters schouder begint te slaan, precies op zijn
gevoelige plek, waar hij aan ‘plexus’ lijdt. Vorbrot, die tot nu toe het schouwspel als
getuige waargenomen heeft, meent te moeten ingrijpen om zijn meester uit een
moeilijke toestand te redden; om Stefanie te beletten verdere slagen toe te dienen,
schiet hij haar in de buik, hoewel hij op de benen gemikt had, met het gevolg dat zij
voor de rest van haar leven verlamd zal zijn. Dit noodlottige schot op een vrouw die
geen ander kwaad verricht heeft dan de moordenaar van haar man onschadelijk te
maken, blijft op Vorbrots geweten drukken; buiten weten van zijn baas gaat hij haar
eens bezoeken om naar haar toestand te informeren, - intussen is zij door rustige
boeren opgenomen. Het blijft echter niet bij dat ene bezoek, te meer daar hij op haar
dol verliefd wordt, hoewel hij er niets van laat blijken, en hij haar opdringerige vragen
naar de reden van zijn attenties telkens handig ontwijkt. Zijn heimelijke geregelde
bezoeken aan Stefanie zijn Balavater echter ter ore gekomen. Deze stelt Vorbrot voor
de keuze: ofwel maakt hij haar van kant, ofwel wordt zij naar een concentratiekamp
overgebracht. Voor het eerst heeft Vorbrot een bevel gekregen waaraan hij zich
onmogelijk kan onttrekken. Zijn beamend antwoord wordt evenwel onmiddellijk
genegeerd door zijn voornemen nog diezelfde dag Stefanie naar een veiliger plaats
over te brengen. Balavater, die een vaag vermoeden heeft van Vorbrots liefde tot
Stefanie, verijdelt diens plan, door enkele gewapende voormannen op de weg te
plaatsen die de vluchtelingen verondersteld worden te zullen volgen. Als Vorbrot er
zich rekenschap van geeft dat hij alle hoop op redding moet opgeven, schiet hij zelf
Stefanie dood om haar de marteldood in een concentratiekamp te besparen. Niets
van zijn moord is onder de bevolking uitgelekt; door de meesten werd hij aan
Krassnitzer toegeschreven, een brutale nazi die tot Balavaters mannen behoorde.
Sindsdien zit Vorbrot met een schuldbesef opgescheept waarvan geen enkele priester
hem heeft kunnen verlossen. Pas na twintig jaar wordt hem eindelijk de kans gegeven
aan Aloïs, de zoon van Stefanie, de volle waarheid te vertellen over zijn verhouding
tot diens moeder. Aloïs was immers door Roberto gewaarschuwd en had Vorbrot
om een onderhoud gesolliciteerd;
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van zijn kant was de dwerg ingelicht door de zoon van Krassnitzer, die het blijkbaar
van zijn moeder wist.
In Vorbrot zitten eigenlijk twee mensen: de chauffeur en de scherpschutter, de
dromer en de moordenaar, de liefdevolle beschermer van de onschuldige en de laffe
handlanger van Balavater, de piekeraar en de man van de daad. In de loop der zoëven
geschetste gebeurtenissen wordt hij heen en weer geslingerd tussen zijn trouwplicht
jegens Resi en zijn liefde tot Stefanie, tussen zijn ethisch geweten en zijn eenvoudig
levensbelang. Die psychologische gespletenheid, die zgn. ‘elasticiteit’, waarvan zijn
‘visachtige loop’ en zijn ‘afvallende schouders’ lichamelijk getuigen, heeft haar
tegenhanger op het niveau van de taalexpressie, waar ja en neen, bevestigen en
ontkennen in dezelfde zin afwisselen, zodat zijn diepste wezen nergens onder woorden
gebracht wordt. Niet voor niets heeft hij een voorkeur voor bedekte lucht, die aan
zijn angst beantwoordt om zich bloot te geven en een ondubbelzinnige positie in te
nemen. Zijn berekende en handig gebalanceerde antwoorden op de strikvragen zowel
van Balavater als van Stefanie dwingen zijn gesprekspartners ontzag af, en doen hem
gelden als een zelfzeker man. Hij redt slechts de schijn; in werkelijkheid is hij een
twijfelaar, een zwakkeling, een mislukkeling, die zelf van ‘een jammerlijk misgelopen
carrière’ gewaagt (p. 139), en met zijn karakterloosheid ontevreden is; maar uiterlijk
neemt hij graag de allures van een veldheer aan, zoals bijv. in de bus, wanneer hij
op de in- en uitstappende reizigers toekijkt. Opvallend is voorts de tegenstelling
tussen zijn fysieke gezondheid - hij is immers de enige figuur in de roman die nergens
aan lijdt: Balavater wordt door reuma geplaagd, Stefanie is verlamd, Resi doof,
Faschauner is een teringlijder, de dwergen vertonen uiteraard een ‘afwijking van het
kraakbeen van de gewrichten’ (p. 96), Striessnig, die Stefanie onderdak verleent,
heeft een klompvoet; daarbij komen nog eenarmigen en oorlogsinvaliden - en zijn
psychische zwakheid; hij stelt trouwens zelf de vraag: ‘zelf was ik gezond mager,
maar helemaal gezond van binnen?’ (p. 145). Zijn innerlijke tegenstrijdigheid
beschouwt hij ten overvloede als zijn ‘verdoemenis’ (p. 212); als hij erover begint
te piekeren, vervalt hij in zwaarmoedigheid, die hij weleens met alcohol verdrijft.
Al met al is Vorbrot psychisch niet geïntegreerd; achter een masker van mannelijke
zelfzekerheid - niet voor niets draagt hij een mombakkes als hij Balavater bij de
moord op Faschauner bijstaat - verbergt hij infantiele trekken, die getuigen van een
psychisch groeiproces dat ergens is blijven stilstaan. Zijn naam zelf, Vorbrot, ‘het
voorbrood, slecht gerezen, slecht doorbakken’ (p. 222), wijst op zijn onvolkomen
psychische ontwikkeling, waarvan hij zich evenwel bewust is en waaraan hij tracht
te verhelpen. Hij
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voelt zich klein: ‘En waarom ik altijd klein geweest ben, dat zal ik Roberto dan
vertellen’ (p. 205); dit minderwaardigheidsbesef wordt nog hierdoor aangescherpt,
dat zijn geografische horizon beperkt blijft, en hij de ‘internationale blik’ (p. 205)
van de veelbereisde dwerg mist. Laten wij hierbij opmerken dat Vestdijk evenals
sommige schrijvers van Forum uit de provincie afkomstig waren, en dat zij eropuit
waren los te raken van de provinciale geest; in Vorbrot projecteert Vestdijk aldus
een sociologisch aspect van zijn jeugdproblematiek. Ook relevant voor zijn
onvolwassenheid is zijn huwelijk, waarbij ‘Resi (hem) te pakken had voor (hij) er
erg in had’ (p. 145), alsook het feit, dat hij zijn liefdesverhouding tot Stefanie als
een compensatie beschouwt voor de liefdesavonturen die hij op normale leeftijd niet
gekend heeft.
Evenals een kind de steun nodig heeft van een gezaghebbende en beschermende
vader, zo wordt Vorbrot betoverd door het diabolisch gezag van Balavater, die aan
de andere kant voor zijn veiligheid borgstaat. Balavater - de naam alleen suggereert
het al - belichaamt de vaderfiguur, wiens gezag imponeert maar tevens geruststelt;
Vorbrots verhouding tot hem is dan ook dubbelzinnig: enerzijds vreest hij zijn macht;
die vrees groeit tot afschuw en haat, wanneer de gezagdrager hem weerzinwekkende
opdrachten oplegt die tegen zijn eigen ethische normen indruisen; anderzijds voelt
hij zich in de schaduw van Balavater in veiligheid; deze laat trouwens nooit na de
volle verantwoordelijkheid van Vorbrots verplichte medeplichtigheid op zich te
nemen; hij dekt hem volledig en zorgt ervoor, dat geen enkel spoor van zijn moord
op Stefanie in de dossiers achterblijft. De aantrekkingskracht die van de sterke
persoonlijkheid van Balavater uitgaat, brengt mee dat Vorbrot onbewust zijn gelijke
wil worden. De gelijkenis tussen beiden is overigens frappant. Vorbrot beschouwt
hem als een ‘toneelspeler’ (p. 106), wat hij feitelijk ook is, aangezien hij nooit
spontaan handelt, zijn woorden steeds berekent, en zijn ware bedoelingen ontveinst;
evenals Vorbrot zit ook Balavater vol tegenstrijdigheden: de strenge logicus is tevens
met bijgeloof behept, de apostel van de zuivere macht is niet ongevoelig voor kunsten
en wetenschappen, die eenzame, die een hond en katten boven een vrouw als
levensgezellen verkiest, heeft het vertrouwen van Vorbrot broodnodig, zoals blijkt
uit zijn reactie tegenover Vorbrots afkeer van een actie tegen Faschauner; ‘als je niet
meedoet,’ zegt Balavater, ‘dan laat je in mij een gebroken man achter.’ (p. 75), een
uitspraak die Vorbrot medelijden met Balavater inboezemt, die zo zijn zwakke zijde
getoond heeft.
Zoals bekend, gaat het identificatieproces met agressiviteit gepaard; Vorbrot moet
dan ook Balavater doodschieten om zich van zijn heerschappij
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te bevrijden, zijn ‘erkämpfte’ volwassenheid te betuigen, en zijn identificatie met
het vaderbeeld te voltrekken. B. Kemp heeft dan ook volkomen gelijk als hij de
moord op Balavater gelijkstelt met de moord op de vader.3. Opvallend is hierbij, dat
die moord dagenlang beraamd werd en geen berouw naliet, terwijl zijn aanvallen op
Stefanie onder de druk van Balavater geschiedden, en jaren nadien op zijn geweten
blijven drukken. Zijn moord op Balavater daarentegen beschouwt Vorbrot als een
bevrijdingsdaad, dus iets positiefs, wat zijn persoonlijkheid ten goede komt; laten
wij hieraan toevoegen, dat het vaderbeeld hem meer dan eens voor de geest spookt:
tijdens de circusvoorstelling bezint hij zich op de toekomst van Roberto en merkt
daarbij op: ‘Ik voel mij als een vader, die in een verre toekomst de eer van zijn zoon
bedreigd ziet.’ (p. 130); als hij in de Konditorei tegenover Aloïs zit, aan wie hij alles
gaat opbiechten, vraagt hij zich af: ‘Zou ik niet zijn vader kunnen zijn?’ (p. 215)
Wij hebben tot nu toe de antithetische tijd- en ruimtestructuur alsook de innerlijke
gespletenheid van de ik-verteller gereleveerd. Als wij tot de motieven overgaan,
stellen wij vast, dat zij tot twee kernmotieven teruggevoerd kunnen worden, die aan
elkaar tegenovergesteld zijn, en, hoe vreemd dit ook mag lijken, tevens onder elkaar
verbonden zijn door het schietmotief, dat al in de titel (schot) en in de naam van een
der gemeenten (Schittach) te voorschijn treedt, en in alle hoofdstukken onder allerlei
varianten uitgewerkt wordt. De twee tegenstrijdige kernmotieven zijn die van het
goede en het kwade, of anders gezegd, geest en macht, vrede en oorlog, liefde en
geweld. Dat het schieten, het ‘pief paf poef’ dat reeds in het eerste hoofdstuk
weerklinkt, in beide reeksen motieven thuishoort en deze dan ook bij elkaar doet
aansluiten, is te wijten aan zijn dubbele functie. Er is nl. het schieten als aanvalswapen,
dat aan haat, geweld en oorlog geassocieerd is, en het schieten als afweermiddel om
het kwade te voorkomen. Een overgangsvorm is het schieten als spel, waarbij een
der zoëven vermelde facetten van het werkelijke schieten nagebootst wordt. Het
schieten van Roberto in het circus bijv. is toneel, dus geen werkelijkheid - Vorbrot
is trouwens vooral nieuwsgierig naar de technische kant van dit kunststuk -; de
pantomime van Wilhelm Tell, die zelf een fictieve schepping van Schiller is, wordt
door de toeschouwer gerealiseerd als een uitdrukkingsvorm van vaderlandsliefde en
verzet tegen een tiran; het is ten overvloede merkwaardig, dat Vorbrot zich tijdens
de vertoning groter en mannelijker voelt worden, en in de structuur van de roman
dit fictieve verzet vooruitloopt op het werkelijke optreden van Vorbrot tegen de
Duitse dwingeland. Ook deze beschouwt af en toe het schieten als een ongevaarlijk
spel; dit is nl. het geval, wanneer hij, in een vlaag van krankzinnige op-
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stand tegen het lot dat hem fysiek ten onder brengt, 's avonds het raam opendoet en
in het wilde weg begint te schieten; toevallig treft hij de onnozele veehoeder, wat
hem doet opschrikken, daar het niet zijn bedoeling was geweest op hem te mikken;
hij wilde alleen maar schieten om het lot te tarten en zichzelf en zijn naaste
medewerkers van zijn ongewijzigde schietvaardigheid te overtuigen. Afgezien van
het feit dat dit kinderachtige spel tragisch afloopt, verwijst dit psychologisch naar
een sluimerend haatgevoel, dat op vernietiging en dood uit is. Het is echter geen spel
meer, maar gruwelijke werkelijkheid, als hij tot massale gratuïte moordpartijen besluit
over te gaan, en zelf op Faschauner schiet. Hier openbaart zich Balavater als de
exponent van de volstrekte machtzucht, de nietzscheaanse ‘Uebermensch’, die zich
het liefst in conflictsituaties beweegt, in iedereen een potentiële vijand ziet, zijn
verantwoordelijkheden nooit ontwijkt, zelf ingrijpt als zijn minderen tegenspartelen,
en met eigen hand zijn medemensen de dood instuurt om zich van zijn superioriteit
te vergewissen. Gewetensproblematiek bestaat voor hem niet; leven is strijden en
overwinnen, haten en vernietigen, de anderen onder zich houden en temmen. Hij
schiet bewust om te doden; de oorlog is zijn leefmilieu bij uitstek; overal bespeurt
hij verraad, bloed en vijandschap; één voorbeeld: hij begint Vorbrot pas te waarderen,
als deze zich zonder veel omhaal van woorden als voortreffelijk scherpschutter
onderscheidt; eerder minachtte hij hem als een nazaat van de verraderlijke Wallenstein
en een afstammeling van ‘de Romeinse soldaat die op Golgotha de spijkers had
ingeslagen’ (p. 36).
Vorbrot schiet ook, doch, evenals Aloïs ‘houdt hij ervan (...) om anderen het
schieten te beletten’ (p. 212). Aloïs, de jachtopziener, schiet een gier dood, om te
voorkomen dat hij in het dierenpark van Frau Pech verdere verwoestingen aanricht;
als Vorbrot in de buik van Stefanie schiet, heeft hij de veiligheid van Balavater op
het oog; met het ‘genadeschot’ wil hij haar een pijnlijker levenseinde besparen. Aan
het schieten ligt telkens een humane bedoeling ten grondslag, zodat het eigenlijk
onder het goede ressorteert. Centraal staat in deze context het ethisch geweten, dat
uit hoofde van Vorbrots katholieke opvoeding christelijk gekleurd is en dan ook
steunt op begrippen als schuld, morele verantwoordelijkheid en verlossing. Ondanks
alle goede argumenten die Vorbrot aanvoert om de zelfbeschuldiging van moordenaar
van zich af te werpen, voelt hij zich hoe dan ook in geweten bij de moord op
Faschauner betrokken en heeft hij rust noch duur tot hij door een geldige biecht met
zichzelf in het reine komt. In Jagen om te leven4. verwijt H.A. Gomperts het
katholicisme zijn juridisch opgevat gedragspatroon, volgens hetwelk elke menselijke
schuld het evenwicht tussen God en mens verstoort, en derhalve goedgemaakt dient
te
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worden, opdat het evenwicht hersteld wordt; zodoende, aldus Gomperts, wordt de
verhouding tussen het eindige en het oneindige tot louter menselijke verhoudingen
herleid, en God feitelijk verminkt. Al schijnt Vorbrots godsgeloof verkoeld te zijn,
de eis van een ethisch evenwicht is hem bijgebleven; dit heeft hij duidelijk voor ogen
als hij Stefanie na de dood van haar echtgenoot ter zijde staat en het onmogelijke
waagt om haar uit de klauwen van Balavater te redden. Het tragische is hierbij, dat
zijn reddingspoging op een moord uitloopt, waarvoor hij zich achteraf tot op zekere
hoogte verantwoordelijk voelt. Daar hij immers voorvoelde dat Stefanie vroeg of
laat weer de aandacht van Balavater op zich zou trekken, drong hij bij herhaling aan
dat zij zich naar een verder gelegen toevluchtsoord zou laten overbrengen; dit zei
hij, maar in zijn binnenste zag hij tegen die verplaatsing op, die hem van de vrouw
zou verwijderen waarop hij gek verliefd was geworden:
‘Want ik was ervan overtuigd, dat ze weg moest (...); en tegelijkertijd wist
ik, dat ik haar niet weg kon laten gaan (...)’ (p. 185).
Na de oorlog gaat hij bij een priester uit het Stift te biecht, doch deze verschuilt zich
achter een casuïstiek die Vorbrot niet bevredigt; pas zijn onverbloemde bekentenis
aan Aloïs en het begrip dat deze voor zijn daden opbrengt zullen zijn geweten stillen:
‘Toen heb ik hem alles verteld. En steeds weer opnieuw verbaas ik mij
over zijn begrip, en zijn zwijgen, met zijn lach meer en meer op de aftocht,
en die allerschranderste, zeer parate vragen van tijd tot tijd, alsof het zijn
moeder is, die mij zit uit te horen in die eenzame boerderij even buiten
Rieselbrücke.’ (p. 219)
Er is ook sprake van verstoord evenwicht bij Balavater; hij wijst er trouwens
nadrukkelijk op om de moord op Stefanie te rechtvaardigen:
‘Zij (= Stefanie) is van onderen verlamd, ik van boven. Dit symmetrische
proces moet gestuit worden, kàn gestuit worden.’ (p. 232)
‘Deze vrouw moet geliquideerd worden. Voor mij. Niet voor mij als
toevallige persoon, empirische en contingente gestalte, maar om het
evenwicht in deze zaken te herstellen, - of te verbreken, dat komt op
hetzelfde neer.’ (p. 233)
Balavater, de ‘heilige van de duivel’ (p. 25), ziet af van zijn eigen belang: hij stelt
er alleen maar prijs op, dat de logica, de mefistofelische logica, in acht genomen
wordt. In de christelijke logica wordt het kwade door het goede vergolden; beide
houden elkaar in een labiel evenwicht. Balavater, die de geest negeert, keert die
logica om, zodat hij voor een ‘halve gek’ (p. 74) doorgaat; hij heeft alleen maar oog
voor machtsverhoudingen. Wie naar macht streeft, moet het boven geschetste
evenwicht verwerpen
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en het vervangen door de wet van het oog om oog en tand om tand, die overigens
ook iets wegheeft van een evenwicht, maar dan op het niveau van het almachtige
kwade. Het ethische evenwicht herstellen betekent een verstoring van de
machtsverhoudingen, en omgekeerd; wat de geest bevordert, benadeelt de macht; de
machtzuchtige moet de oorlogsspanning handhaven en het kwade onderhouden. De
veemmoorden alsook de moord op Stefanie ressorteren onder dezelfde logica van
het kwade en de macht. Als Balavater zich ervan bewust wordt dat de oorlog tegen
de bondgenoten verloren is, zet hij die voort tegen zijn naaste medemensen. De eerste
kogel van Vorbrot trof Stefanie in de buik; dit is, volgens Balavater, een misschot,
dat door een doodschot moet hersteld worden. Er is nog een reden om Stefanie uit
de weg te ruimen; op grond van hun verlamming zijn Balavater en zij nu gelijk, wat
hierop neerkomt dat de machtsverhouding verstoord is; Balavater kan slechts de
ongelijkheid herstellen door Stefanie uit de weg te ruimen.
Balavater is de echte macchiavellist, die voor de onverbloemde machtsuitoefening
uitkomt, en dus geen beroep doet op geestelijke waarden om oorlog te voeren. Hij
is geen ideoloog, en zeker geen nazi; hij rept trouwens geen woord over de
nationaal-socialistische ‘Weltanschauung’; dit stilzwijgen vanwege een ‘Gauleiter’
spreekt boekdelen! Hij, die van huize uit katholiek was, trad vrij laat tot de partij toe,
hoogstwaarschijnlijk uit opportunisme, - een macchiavellist kent geen
gewetensbezwaar, het doel heiligt de middelen, - daar hij, wegens de tijdens de oorlog
opgelopen verwondingen, een baan in de administratie ambieerde, waar hij zijn gezag
zou kunnen doen gelden. Aan Krassnitzer en diens vrouw, die bewaakster is in een
concentratiekamp, heeft hij een hekel, daar zij het type vertegenwoordigen van de
blinde aanhanger van de nazistische ideologie, dus feitelijk een bruut, met de allures
van een kruisvaarder.
In de gestalte van Balavater dient zich het machtsstreven zuiver aan. Geen wonder,
dat liefde in zijn levensvisie uitblijft. Hijzelf is ongetrouwd, over de vrouw spreekt
hij zich minachtend uit. Terwijl hij Resi met platte scherts tot een speelobject verlaagt,
zinspeelt hij met cynische spot op Vorbrots vermeende verliefdheid op Stefanie.
Stefanie is de tegenpool van Balavater. Zij kan niet meer bewegen, is op brave
boeren aangewezen om in leven te blijven; zij staat weerloos tegenover de
gezaghebbende Balavater. Haar enige kracht is de geest. Ook de dwerg, uiteraard
een fysiek gehandicapte, kan zich alleen verdedigen door een beroep te doen op de
geest; hiervan getuigen zijn ijdele trots, zijn idealisme, zijn strenge zedelijkheid en
zijn haat tegen fascisme en nationaalsocialisme. In de grond is zijn idealisme een
noodgedwongen surrogaat
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voor zijn fysieke machteloosheid; aan zijn onverdraagzaam idealisme ligt feitelijk
het ressentiment tegen het leven ten grondslag; Roberto is, in tegenstelling tot de
problematische Vorbrot, een ‘mens uit een stuk’ (p. 94), een ‘koel redeneerder’ (p.
205), een verkapte kleine dwingeland, waarvan Vorbrot aan het einde van de roman
zonder spijt afscheid neemt:
‘Roberto was toch maar een figurant in mijn leven, een kittelorig kereltje,
een rancuneuze schutter, die wraak nam om niets en voor niets, dat wil
zeggen voor zichzelf, en die mij geen andere dienst heeft bewezen dan
mij de weg te effenen naar een luisterende jager (= Aloïs).’ (p. 259)
Stefanie daarentegen is uiteraard goed, vreedzaam en weldadig; bloedvergieten, haat,
geweld, machtsvertoon zijn haar vreemd. Van haar heeft Aloïs trouwens de volgende
vermaning onthouden:
‘Geen wraak, geen haat, Aloïs, die mensen zijn ons de moeite niet waard.’
(p. 219)
Het geweld is haar zo vreemd, dat ze na de moord op haar man geen ander woord
kan uitschreeuwen dan het vragende ‘waarom, waarom’ (p. 114), dat haar
hulpeloosheid en verwarring uitdrukt. Dezelfde vraag zal ze later aan Vorbrot
uitdrukkelijker stellen; zij begrijpt eenvoudig niet waaraan zij zich schuldig heeft
gemaakt om zo hard beproefd te worden; daar zij geen besef heeft van de
machtsimperatief en ontoegankelijk is voor Balavaters averechtse logica, neemt zij,
op grond van haar protestants geloof, gewoon aan, dat haar beproeving een ‘stuk
lotsbestemming’ is (p. 183). Haar geloof in de geest is volkomen verinnerlijkt: ze
gaat niet naar de kerk, staat afzijdig van elke geloofsgemeenschap en verwacht geen
hulp van haar geloofsgenoten. Zij rekent uitsluitend op haar geesteskracht om haar
pijnlijk lot te dragen en de dood, die zij intuïtief voelt naderen, gelaten tegemoet te
zien. Haar intelligentie, haar voornaamheid, haar zelfbeheersing, die zo scherp
afsteken bij de domheid, de kijfzucht en de onstuimigheid van zijn vrouw Resi,
imponeren Vorbrot zodanig, dat hij op haar verliefd wordt.
Die liefde blijft echter onuitgesproken; geen enkel gebaar verraadt zijn gevoel,
tenzij de hand die hij in de auto op de hare legt, enkele minuten voor het tragische
schot. Tot die door de lezer verwachte liefdesverklaring kan en wil Vorbrot niet
overgaan, omdat hij eerlijk tegenover zichzelf wil blijven en hij zich duidelijk
realiseert dat die liefde onzuiver is en gebrandmerkt wordt door zijn innerlijke
tegenstrijdigheid, die hem tussen de twee levenspolen doet slingeren, de macht en
de geest. Mag hij inderdaad een liefdesverklaring afleggen aan een vrouw waarop
hij geschoten heeft? Is die liefde niet de losprijs van zijn wandaad? De liefde is
feitelijk uit de haat gegroeid; beide antithetische gevoelens zijn onafscheidelijk met
elkaar verbonden. Daar geen woord in staat is die paradox te vertolken, heeft
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Vorbrot geen andere toevlucht dan het intrigerende en geheimzinnige stilzwijgen.
Dit is de vreemde synthese waartoe Vorbrot overgaat. In tegenstelling tot de
klassieke filosofie, waarin goed en kwaad, geest en stof, gevoel en macht
getranscendeerd worden door een metafysische eenheid van persoonlijke of ideële
aard, blijft die beslissende en heilbrengende demarche hier uit. Goed en kwaad, liefde
en haat worden niet door een verzoenende hogere instantie opgevangen, maar blijven
elkaar aanhoudend bestrijden èn aanvullen: oorlog en vrede, macht en geest, haat en
liefde horen bij elkaar; zoals Vorbrot het opmerkt n.a.v. Balavaters dood - ‘het
schokken van de dood na het beven van het leven’ (p. 250) -, ligt Balavaters dood
in zijn ongebreidelde levensdrift en machtswellust besloten; m.a.w., wie zijn leven
wil bestendigen door zijn machtspositie ‘rücksichtslos’ te versterken, verspilt meteen
zijn levenskansen en is ter dood gedoemd; Balavater wordt doodgeschoten, en nog
wel door Vorbrot, terwijl Krassnitzer en zijns gelijken tegen bezetterspatrouilles
sneuvelen. Doch ook Stefanie wordt doodgeschoten, en door dezelfde Vorbrot, wat
betekent dat de zuivere geest evenmin als de zuivere macht de mens voor de dood
beveiligt. Alleen Vorbrot blijft over, omdat hij afwisselend naar beide polen overhelt
- nu eens trotseert hij Balavater, dan weer toont hij zich inschikkelijk; hij kwetst
Stefanie doelbewust om haar daarna weer te beschermen en lief te hebben; uiteindelijk
concretiseert hij zijn liefde in het ‘genadeschot’ - maar er voorzichtig voor zorgt
nooit in een van beide uitersten te vervallen, zodat hij zijn persoon steeds meester
blijft. Aanvankelijk beschouwde hij zijn zgn. ‘elasticiteit’ en zijn karakterloosheid
als een verdoemenis; de levenservaring brengt hem tot het inzicht, dat schipperen de
enige wijze politiek is en dat ‘voorbereid zijn niet altijd de hoogste wijsheid’ is (p.
58), daar men toch nooit op voorhand kan weten naar welke zijde, die van de geest
of die van de macht, het levensbelang ons in een bepaalde samenloop van
omstandigheden zal doen overslaan; daarom is Vorbrot onberekenbaar.
De paradoxale dubbelzinnigheid van het leven, ziedaar het sluitmotief van de
roman, dat trouwens in de bipolariteit van de titel uitkomt: het samengestelde woord
genadeschot verenigt het geweld, het kwade, de oorlog, de ziekte (schot) en de
zachtmoedigheid, het goede, de vrede, de geesteskracht (genade). Door Balavaters
dood wordt Vorbrot een man, die het zelfbeschikkingsrecht, zijn levensrecht als
zelfstandige persoon veroverd heeft; de beproevingen, verbonden aan Vorbrots
oorlogservaring, werken achteraf als catharsis; hij maakt een einde aan Stefanies
leven om zijn liefde te betuigen; door die dood leeft zij voort in zijn herinnering en
laat zij hem niet met rust, tot hij haar de hele omvang van zijn liefdesproblematiek
ont-
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huld heeft door tussenkomst van haar zoon, die in de Konditorei als bemiddelaar
optreedt.5. Beide levenspolen worden voorts gesuggereerd door de namen der twee
steden, waartussen Vorbrot als buschauffeur heen en weer pendelt: Schittach, dat
naar het afstand scheppende schieten verwijst, en Bund, dat de afstand-opheffende
band evoceert. In ruimtelijk opzicht zijn de wegen die Vorbrot volgt nooit rechtlijnig,
ze vertonen bochten; precies langs een bocht van de smalle landweg wordt de auto
waarin Vorbrot en Stefanie naast elkaar zitten, door een patrouille van Balavater
tegengehouden. In hetzelfde verband dient het motief van het draaien vermeld te
worden: dag in dag uit draait Vorbrot links en rechts langs talrijke bochten, het draaien
zit hem in het bloed; het circus - de naam zegt het - is een ronde tent, waarin het
schouwspel vanuit alle kanten kan waargenomen worden; op de arena draaien de
achtenveertig witte paarden rond. De levensbeschouwelijke symboliek van het draaien
releveert Vorbrot zelf:
‘(...) Dat heb ik veel te weinig gedaan in mijn leven: ronddraaien (...) Wie
een behoorlijk mens wil worden moet helemaal in de rondte. Hij moet alle
dingen van de andere kant bekijken. Alles heeft een voor- en een
achterkant, dat vergeet men zo licht, en de achterkant is helemaal niet
minder dan de voorkant, want ze komen allebei aan de beurt.’ (p. 204)
Wij schreven dat de levenservaring aanleiding was tot het inzicht in de
dubbelzinnigheid van het bestaan dat, zoals uit het vorige citaat blijkt, een voor- en
een keerzijde heeft. Levenservaring volstaat echter niet, ze moet aangevuld worden
door reflexie. Vorbrot is geen driftkop; hij berekent zowel zijn daden als zijn woorden;
achteraf bezint hij zich op de samenhang der gebeurtenissen om eindelijk tot een
levensfilosofie te besluiten. Dus, hier ook, een drievoudige demarche: denken,
handelen en tot de synthese van het ‘denken met de handen’, naar het woord van D.
de Rougemont, overgaan. Terwijl de eigentijdse literatuur de rationaliteit de rug
toekeert om de weg te effenen in de richting van het onbewuste, is Vestdijk eropuit
het irrationele indien al niet op te heffen - uiteindelijk is het leven onuitputtelijk dan toch zo ver mogelijk op te schuiven. In dit opzicht komt hij voor als de socratische
rationalist, die het ‘ken uzelf’ vooropstelt en al peinzende het levensgeheim tracht
te ontraadselen. Een opmerking van de verloste Vorbrot, aan het einde van de roman,
beklemtoont het belang van de meditatie:
‘Het is hier goed peinzen, ik moet mij dat niet afwennen, het maakt iets
meer van mij dan een afgestompte buschauffeur, die de grote dingen in
zijn leven niet meer telt.’ (p. 258)
Van Vestdijks zin voor orde getuigt voorts de rationele en streng logische
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bouw van de roman. Wij hebben op de getallensymboliek en de structuur van de
roman gewezen. De lezer mag geen enkele losse bijzonderheid onopgemerkt laten
gaan, aangezien een detail in een verder hoofdstuk steeds uitgewerkt wordt, of op
het verdere verloop van het verhaal vooruitloopt. Zo alludeert Balavater al in het
vierde hoofdstuk op de mogelijkheid van Vorbrots verraad, waarvan hij het slachtoffer
zou zijn; aan het einde van het negende hoofdstuk wordt de tekst van het lied van
Schubert opgetekend dat Balavater zong, toen hij door Vorbrot dodelijk getroffen
werd; Balavaters laatste momenten worden pas aan het einde van het voorlaatste
hoofdstuk beschreven; zo een dood ging overigens naar zijn wens, zoals uit zijn
woorden blijkt: ‘Een soldaat verdient een kogel, tien kogels, niet de kwaal der besjes:
reumatiek’ (p. 222). Ook Stefanie laat, vlak voor haar vertrek, haar vermoeden omtrent
de tragische afloop van hun wanhopige onderneming doorschemeren. In deze roman
wordt niets aan het toeval overgelaten, maar staat iedere bijzonderheid op de geschikte
plaats, zodat het verhaal een afgerond geheel vormt.
In de grond is de levensvisie die aan Het Genadeschot ten grondslag ligt, tragisch.
Wie eerlijk tegenover zichzelf wil zijn, en zichzelf volledig wil verwezenlijken - of
dit op de geest of op de macht toegespitst is, doet er niet toe -, moet voor zijn
eerlijkheid met de dood boeten. Balavater en Stefanie zijn er het voorbeeld van: in
het leven stonden zij vijandig tegenover elkaar; zij zijn nu verenigd in de dood, die
de dualiteit opheft, de synthese voltooit. Een gewoon ontragisch bestaan is alleen
voor de karakterlozen, de schipperaars weggelegd, die zich de gevaren van de
volstrekte eerlijkheid en de waan van het Volstrekte überhaupt bewust worden en
zich bij de paradox van het betrekkelijke neerleggen. Deze pessimistische
levensopvatting tekent zich af tegen de calvinistische achtergrond bij Vestdijk; het
calvinisme laat immers de kloof gapen tussen de beperkte mens en de oneindige
God; wat de mens ook mag doen om zijn eeuwig heil te bewerken, hij blijft gedoemd,
zo God hem niet, volgens zijn vrije wilsbeschikking, tot Zijn uitverkorene uitroept.
Alleen het geloof in de almachtige God kan de mens redden en zijn leven een zin
geven. Wanneer het geloof in een persoonlijke God vervalt, of ontaardt tot een geloof
aan een ondefinieerbaar onpersoonlijk Leven, dat aan de menselijke bestemming
onverschillig voorbijgaat, is de mens hopeloos aan zichzelf overgelaten en moet hij
zichzelf weten te verlossen. Op twaalfjarige leeftijd wilde Vorbrot priester worden,
en als zodanig tot het heil van zijn medemensen bijdragen; nu hij van het katholicisme
afgedwaald is, is hij zijn eigen priester geworden, die voor zijn eigen geweten
verantwoordelijk is en zichzelf moet verlossen. Dit is dan ook de betekenis van zijn
biecht aan Aloïs. Het is merk-
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waardig, dat Vestdijk zijn problematiek in een katholiek geweten projecteert, en
daarbij de ‘Wille zur Macht’-filosofie de gewezen katholiek Balavater in de mond
legt, terwijl de verpersoonlijking van het geestelijke langs de protestantse Stefanie
geschiedt. Dit is bij nader toezien niet zo vreemd. Het protestantisme is immers
oorspronkelijk een verzet van de geest tegen het machtsmisbruik van de katholieke
Kerk en een poging tot verinnerlijking en zuivering van het godsgeloof; wat het
katholicisme betreft, van oudsher werd zijn expansiedrang gebrandmerkt, waaraan
het gemakkelijk kon toegeven, doordat het, in strijd met het verticaal gerichte
protestantisme, naar gelang de omstandigheden, naar de geest of de macht kan grijpen
om zijn boodschap te verspreiden. Het evenwicht tussen lichaam en ziel, individu
en maatschappij, aarde en hemel heeft de katholieke Kerk door de eeuwen heen
nagestreefd, waarbij de nadruk nu eens op de naastenliefde en het sociale, dan weer
op de liefde tot God en het persoonlijke viel. Terwijl de katholieke Kerk de paradox
van geest en macht in de verzoenende God opheft, kan Vestdijk, doordat hij aan de
transcendente God verzaakt, er niet overheen. Het merkwaardige is dus wel, dat
Vestdijk het protestantisme afwijst in naam van een katholicisme... zonder God, wat
zijn ambivalente verhouding hiertoe dan ook verantwoordt; laten wij er nog aan
toevoegen, dat de meeste Forumianen, in het spoor van Nietzsche, dezelfde religieuze
problematiek gekend hebben.
Zo de grondtoon van de roman tragisch is, toch wordt het pessimisme ervan
getemperd, allereerst door de humor, die de tegenstellingen verzacht, vervolgens
door het steeds meer obsederend wordend gevoel dat de levensdroom, al wordt hij
niet tot werkelijkheid, geen ijdele waanvoorstelling is en tot de oneindige
levensmogelijkheden behoort, en meteen moedeloosheid en defaitisme voorkomt.
De droom is in de roman gericht op het noorden, in welke richting de vlucht met
Stefanie mogelijk was geweest; ook die weg over de noordelijke bergpas slaan de
circuswagens in, de weg naar de ruime buitenwereld waarnaar Vorbrot, de provinciaal,
uitkijkt. Ten slotte wordt het pessimisme getemperd door de kunst die, op grond van
haar metafysisch gericht beeldend vermogen, de levensdualiteit weet op te heffen.
Waar het begrip faalt, moet de kunst tussenbeide komen om de synthese te voltrekken.
Wij merkten op, dat in Vorbrot beurtelings de hulpvaardige chauffeur en de
onbetrouwbare scherpschutter naar voren treden. In hem steekt echter nog een derde
type, nl. de schrijver, die beiden verzoent. Hella Haasse is het6. die Vestdijk als een
psychologische fout aanrekent, dat hij zo een prachtig geschreven verhaal in de pen
van een eenvoudige chauffeur legt. Wij geven toe, dat niet de eerste de beste chauffeur
qua stijl met Vestdijk
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zou kunnen concurreren; maar ja, de literatuur doet wonderen; wat in de werkelijkheid
vreemd aandoet, kan in een goed gestructureerde roman plausibel worden gemaakt.
Dit is hier het geval; laten wij niet uit het oog verliezen, dat onder de Vorbrots een
schrijverstraditie bestaat: zijn grootvader van moederszijde was ‘schrijver op het
stadhuis’ (p. 202); al schrijvende doet Vorbrot niets anders dan een aloude traditie
voortzetten. Pas door het schrijven geeft hij zich bloot en kan hij de tegenstrijdige,
begrippelijk niet te vatten levensproblematiek een concrete vorm geven en langs
deze fictieve weg met de fijngevoelige lezer in contact treden. Alleen langs de kunst
kan de volle levensdiepte gepeild worden, en de gedroomde Eenheid zichtbaar worden
gemaakt.

Eindnoten:
1. R. Henrard, Menno ter Braak in het licht van Fr. Nietzsche, Heideland, Hasselt, 1963.
2. Wij verwijzen naar de 2de druk van de roman, 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1964.
3. B. Kemp, Spiegelgevecht met het geweten: ‘Het genadeschot’ door Simon Vestdijk, in Dietsche
Warande en Belfort, maart 1965, 110de jrg., p. 219.
4. H.A. Gomperts, Jagen om te leven, G.A. van Oorschot, A'dam, 1949, p. 48.
5. Cfr. p. 10.
6. H. Haasse, Geheimen van het hooggebergte, in Raster, oktober 1968, p. 285.
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Jo Gisekin / Treurnis
De dag vertraagt. Gedragen door paarden
mijn lichaam:
niets dan een wezenloos huis
waaruit het licht wordt geweerd.
Ik denk: ben ik de regen die met gesloten vingers
de nacht doorploegt
of een aftands orgel
snakkend naar zijn ultiem gedicht.
Je kan het nauwelijks weten
in bergen van verscheurd plezier
lijkt treurnis een wintertuin
verscholen achter glas
met bloemen die versteend als handschrift staan.
De seizoenen zijn gehaast, de bomen uitgewaaid
als verre vagebonden over 't land verspreid.
Je ziet hoe langzaam sterrenbeelden
trillen tot in hun diepste ingewand
en één voor een het licht gaan breken
dat pruisisch-blauw de nieuwe morgen meldt.
Ik drink mijn zachte gras dat koel wordt
rijd mijn paard tussen heesters en klaver:
het danst en blaast als een winnende krijger
die de nacht heeft gezien.
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Joos Florquin / Gesprek met Simon Carmiggelt
Hebt u waardering voor Nicolaas Beets, de vader van de Hollandse humoristen? Hij
was in het beschrijven van de kleinburgerlijke wereld uw voorloper.
Ik heb in mijn jeugd als iedereen de Camera gelezen en wel met genoegen. Marja
heeft mij ooit eens ‘een farizeïsch epigoon van Beets’ genoemd. Dat heb ik toch
maar voor kennisgeving aangenomen.
Garmt Stuiveling vergelijkt u met de Duitse humorist Kurt Tucholsky.
Dat is toch een heel andere figuur. Hij was een vechter met de pen, die in hoge mate
politiek geëngageerd was. Ik ga een heel andere kant uit, ik verdiep mij in de mens.
Tucholsky is trouwens aan zijn eigen vechten ten gronde gegaan. Ik heb een enorme
bewondering voor hem als schrijver: zijn verzen zijn schitterend. En hij heeft die
echte fijne humor: Vrouwen hebben het moeilijk maar mannen moeten zich scheren!
Nu we toch aan het vergelijken zijn. U wordt vaak met Godfried Bomans vergeleken,
de andere humorist. Kunt u het verschil tussen zijn humor en de uwe karakteriseren?
Ja, het is erg verschillend. Ik bedoel, Godfried is in zijn werk aanmerkelijk veelzijdiger
dan ik. Hij heeft alle mogelijke pijlen op zijn boog gehad: hij kon een persiflage
schrijven, hij kon een parodie schrijven, hij kon dan ook weer ineens een heel mooi
en sereen essay schrijven over Goethe bijvoorbeeld, of over Dickens, of over dat
wonderlijke leven van Beets, die na dat ene boek eigenlijk maar als brave dominee
eindeloos heeft voort-gevegeteerd zonder ooit meer één belangrijk woord op het
papier te krijgen. Dit soort stukken schreef hij met meesterhand, vind ik. Hij heeft
die prachtige verhalen over zijn vader geschreven, die eigenlijk weer een andere toon
hebben. Want daar kun je wel zo nu en dan verschrikkelijk om lachen, maar die
hebben een ondertoon van de allerdiepste ernst. Want die vader,
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die betekende ontzettend veel voor hem, en die heeft hem in zijn hele leven nogal
hoog gezeten. Dan had hij daarnaast zijn televisiewerk, dat volledig anders was dan
het mijne. Die prachtige uitzending ‘Bomans in Triplo’, dat vond ik een zeer grote
prestatie.
Zou zijn broer die niet groot gemaakt hebben?
Zijn broer had dezelfde humor. Alleen was hij de andere kant opgegaan, wat hem
de rust en zekerheid gaf waarmee hij sprak. Godfried was ook veel beweeglijker dan
ik in zijn leven. Ik heb neiging om me af te sluiten, hij daarentegen kon à l'improviste
een rede houden dat je moest lachen. Toen ik 50 werd, wilden ze op de krant een
stuk over mij geven en ze vroegen aan Godfried dat te schrijven. Hij belt mij op en
zegt: ‘Ik kom bij jou eens eten.’ Hij doet dat ook en stelt de hele tijd geen enkele
vraag. Hij heeft toen veel over zijn broer verteld, hoe hij naar het klooster was gegaan,
enz. Ik zei hem: ‘Dat moet je opschrijven.’ - ‘Doe ik later’, zei hij. Dan ging hij weg
en ik vroeg me echt af wat hij van dat stuk terecht zou brengen. De krant kwam om
13 uur uit en ik vond daarin het stuk: het was de beschrijving van de maaltijd met
mijn vrouw en mij. Het was een dolzinnig en vrolijk stuk, veel leuker dan al die
obligate academische stukjes. Er was bij hem een onderstroom van diepe ernst en
dan vertelde hij weer dingen waarom je moest schateren. Hij nam ook, laten we
zeggen, veel meer initiatieven dan ik. Hij ging ineens naar Israël en maakte daar een
reeks van op zichzelf bijzonder mooie uitzendingen. Dan had hij ook een geweldige
besluitkracht: stapte meteen op het vliegtuig en ging. Hij heeft erg veel gedaan, erg
veel verschillende dingen. Hij is zo een driekwart jaar geleden, toen er hier
verkiezingen waren, al die vergaderingen van die lijsttrekkers afgegaan en daar heeft
hij die volstrekt dodelijke beschrijving gegeven van hoe die sprekers zich gedragen,
hoe ze eruitzien, wat ze doen. Hij was een zeer veelzijdig man en een man die als
geen ander je kon laten schateren van het lachen.
Volgens Kees Fens zou een diep onderscheid tussen Bomans en u zijn dat u een
schepper van mensen bent en Bomans een schepper van typen, die in wezen dan nog
sprookjesfiguren zijn, dus niet bestaande mensen.
Ik zou die uitspraak niet voor mijn rekening willen nemen. Wat is bestaan en niet
bestaan? Een interview met spoken bedrijven is onzin. Hij pakt precies het type van
de gewichtige man en zet dat scherp. Lees die stukken over die vader: het is bijzonder
aangrijpend hoe hij die man tekent.
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Denk aan dat slot, aan dat laatste bezoek van die vader, die een fles wijn meebrengt,
waar ze al jaren in dispuut liggen.
Ik heb toch de indruk dat zijn manier van mensen te benaderen minder warm was
dan de uwe. Zou dat kunnen?
Nou, dat zou ik niet willen onderschrijven, nee. Hij had een andere manier. Die
sprookjes van hem, dat is toch ook een manier om de mensen te benaderen. Dat is
heel poëtisch werk.
Toen u in 1967 de vijfjaarlijkse prijs van de Amsterdamse Boekverkopers-vereniging
kreeg, schreef Max Nord in het juryrapport dat u de humorist bent van het type
Chaplin.
Het is wel zo dat ik dingen heb geschreven waar ik zelf altijd een beetje de dupe ben.
De vergelijking met Chaplin gaat in zoverre op dat ook hij altijd aan het kortste eindje
trekt en dat hij verder ook eenzaam staat in de wereld. Ik heb die rol toch met opzet
gekozen. Toen ik begon, las ik in Het Volk de stukjes van de hoekjesschrijver A.B.
Cleerekoper, die veel politieke en gewone verhalen schreef. Hij was de man die altijd
de leukste dingen zei; maar op het laatst ga je die man haten. Je kunt dat veel beter
anderen laten zeggen. Met de dupe, met de antiheld kan de lezer zich veel beter
vereenzelvigen.
J.M. den Uyl van de P.v.d.A., die recensent geweest is bij ‘Vrij Nederland’, heeft
eens opgemerkt dat Kronkel onder het harlekijnspak een toga meesmokkelt. Bedoelde
hij met die toga het religieuze?
Nee. Hij bedoelde wat Annie Schmidt heeft gezegd: de humorist is na de oorlog op
de stoel van de dominee gaan zitten, ze zijn gaan moralizeren. Dat moralizeren zit
er bij mij wel in, al is dat dan een oude uitspraak van Den Uyl.
Ik heb hier in huis eigenlijk een poes gemist. Ik zag er geen tenminste.
Nee, wij hebben geen poezen meer. Wij hebben er vroeger erg veel gehad toen de
kinderen nog aan huis waren en ja, toen kon dat. Maar nu is het zo dat mijn vrouw
en ik hier nog alleen zijn en wij zijn nogal ambulant. We reizen, we gaan naar
Gelderland en we gaan ook wel naar Parijs en Londen en zo. Dan kun je je eigenlijk
niet permitteren aan huis dieren te
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hebben, omdat je ze niet kunt verzorgen of je moet er anderen mee opzadelen en dat
kun je nauwelijks doen. Dus ik heb gewacht tot mijn laatste twee katers van ouderdom
gestorven waren en toen heb ik besloten van maar geen huisdieren meer te nemen.
Ze hebben u vaak geïnspireerd?
Ja, ja, ze hebben mij veel stof opgeleverd, vooral die katten.
De vrouw komt niet altijd voordelig uit uw werk. Neemt u ze niet au sérieux?
Dat zou ik niet durven zeggen. Maar u moet het zo zien. Ik heb bijvoorbeeld nogal
veel geschreven over mijn eigen vrouw, gesprekken met mijn vrouw over bepaalde
onderwerpen en dan is daar een bepaalde rolverdeling in, die niet geheel in
overeenstemming is met de werkelijkheid. We hadden het daarnet over die man die
in zijn verhalen de leuke opmerkingen altijd voor zijn rekening nam. Dat is voor de
moderne mens erg irriterend, geloof ik, je krijgt een hekel aan zo een man. Je kunt
het beter omdraaien en de schrijver de dupe laten zijn van iemand die het zo leuk
weet te zeggen. Dat is eigenlijk de rol van mijn vrouw, die ik dan de wat pinnige
dingen laat zeggen waarvan ik de dupe ben. Maar in werkelijkheid is dat gelukkig
niet zo.
Dat was ook het geval van Beets, die ook altijd de mooie rol voor zichzelf hield.
Dat is ook wat je irriteert in dat boek.
Veel vrouwen zien in u de ideale echtgenoot, verklapt Martin Ros!
Dat is onzin. Er kwam hier eens een vrouw en die zei tot mijn vrouw: ‘Hoe is dat,
getrouwd te zijn met zo'n man?’ Mijn vrouw heeft die uitspraak boven mijn bed
gehangen en als mijn humeur niet erg goed was kon ze daarop wijzen.
Het is eigenlijk de moeilijke kant van het métier. Je schrijft over mensen, en mensen
die dat lezen denken dan vaak dat ik als particulier hun problemen kan oplossen.
Maar ik kan alleen schrijven wat ik hoor. Het is een verkeerde indruk die ze uit mijn
werk halen. Ik ben even onmachtig als elk ander.
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Dat heeft soms ook zijn tragische gevolgen. Het gebeurt dat er mensen hier 's nachts
opbellen om te zeggen dat ze zelfmoord gaan plegen. Omdat ik in de ik-vorm schrijf
denken ze dat ik ze kan helpen. Ik probeer ze dan te overtuigen, contact te nemen
met ‘Open Deur’. Dat is een bureau waar twee jezuïeten, twee flinke kerels, dag en
nacht ter beschikking staan om zulke gevallen op te vangen. In december is er altijd
een enorme piek van zelfmoorden, wat bewijst dat de eenzaamheid dan sterker speelt.
De telefoon staat in die tijd altijd gloeiend bij hen. Als die mensen dan contact krijgen
met ‘Open Deur’ kunnen ze daarop terugvallen als de eenzaamheid weer eens sterk
werkt.
Er is een mevrouw die u al jaren lang elke week een lange brief schrijft. Kent u haar
werkelijk niet?
Ze schrijft niet anoniem, maar ik ken haar niet. Soms antwoord ik op haar brieven.
Ze schrijft voortreffelijk over wat ze meemaakt en wat ze voelt. Ze heeft nooit
geprobeerd om contact te zoeken, ze vindt dat niet nodig. Ik heb mappen vol brieven
van haar. Ik denk er niet aan ze uit te geven maar ze zijn te mooi om ze weg te gooien.
Nederland is lang een rustig land geweest. In de film ‘Alleman’ zegt u zelf: ‘Hier
wonen we met z'n twaalf miljoen rustige mensen. Onze politieke hartstochten mogen
eens in de vier jaar oplaaien en doen dat dan niet.’ Dat is wel geen waarheid meer.
Nederland is een land vol gisting. Wat denkt u ervan?
Nee. Er is sinds deze woorden aan het papier waren toevertrouwd heel wat veranderd,
vooral in de laatste jaren is hier in Nederland ontzettend veel veranderd in een bijna
niet bij te benen tempo. De taboes zijn aan de lopende band ontploft en op zichzelf
vind ik dat wel goed, voor zover ze op hypocrisie neerkwamen. En vooral, laten we
zeggen, de taboe op de seks heeft jarenlang eigenlijk de literatuur vervalst, omdat
bepaalde mensen niet mochten schrijven wat ze eigenlijk vonden. Anna Blaman is
er een voorbeeld van. Dat is gelukkig allemaal voorbij. Nou slaat men bijvoorbeeld
weer een beetje naar de andere kant over, sekswinkels en stapels seksbladen, de ene
al harder dan de andere. Toch zie je er alweer een zekere kentering in komen en die
winkeltjes gaan één voor één failliet. Als ze er nou maar uit overhouden dat je alles
bij de naam kunt noemen en mag noemen, dan is het heilzaam geweest.
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Dat zal er wel uit overblijven, denk ik. De katholieke kerk heeft de repupatie hier
erg roerig te zijn. Volgt u die evolutie?
Ik lees De Volkskrant en heb ook een abonnement genomen op De Nieuwe Linie,
toen ze daar in de ellende zaten. Er is iets in die enorme verandering in de katholieke
kerk dat mij irriteert. Ik kom uit een typisch sociaaldemocratisch milieu, ik heb bij
een socialistische krant gewerkt in mijn jeugd en in die tijd was katholiek synoniem
met de zwartste reactie. Nu is alles veranderd, nu is men zeer progressief geworden
en dat irriteert me toch een beetje. Als ik al die op aarde neergedaalde katholieken
hoor praten, dan denk ik toch: Wat zijn die kort van memorie. Niet zolang geleden
hebt u al die narigheden aangericht. Je merkt bij vele van die tot de revolutie bekeerde
katholieken dat ze iets bovenzinnelijks hebben. Vroeger beloofden ze het hiernamaals
en de hemel en nu daar geen markt meer voor is, nu moeten ze de mensen de revolutie
beloven als een ander opium. Ze kunnen het niet bij de mens houden. Die wilde
jongens zeggen alsmaar: ‘We hebben iets geweldigs: de revolutie!’ Ik heb nog eens
een stukje geschreven waarin ik zeg: Incest is het laatste taboe maar in De Nieuwe
Linie werken ze eraan!
Is dat ook geen reactie tegen het calvinistische verleden?
Dat zal er wel wat mee te doen hebben. Ik ben politiek gezien reformistisch: ik ben
een sleutelaar aan het bestaande. Maar als je dat zegt dan ben je in bepaalde kringen
reactionair. De revolutie moet altijd onder tafel vandaan komen. Het is natuurlijk
een thema dat je niet in enkele zinnen kunt afwerken.
U staat bekend als links. Wat betekent dat voor u?
Voor de meeste mensen ben ik het niet genoeg. Ik ben lid van de Partij van de Arbeid
en sta rechts in het midden. Mijn standpunt is dat de P.v.d.A. het zich niet kan
permitteren in de oppositie te blijven. Zij moet regeren en als het moet eventueel een
coalitie met de katholieken aangaan. De moeilijkheid is dat een religieuze partij een
vergaarbak is van mensen met tegengestelde belangen. Voor de oorlog was het
duidelijker, dan had je de Staatspartij en de Volkspartij. Nu is er alleen de K.V.P. en
dan krijg je dingen als de nacht van Schmelzer.
U hebt het in elk geval niet voor het dogmatisch communisme?
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Ik ben er een duidelijk tegenstander van. Ik ben trouwens tegen iedere vorm van
vrijheidsbeknotting, en in die regimes wordt de vrijheid duidelijk beknot.
Ik ontleen nog een laatste citaat aan Martin Ros. ‘Octave Mirbeau heeft eens gezegd
dat de geest links behoort te zijn, maar dat het hart altijd rechts klopt! Nu bij
Carmiggelt overheerst het hart de geest, dat staat wel als een paal boven water.’
Bent u het daarmee eens?
Die formulering moet ik hem laten. Je kunt over jezelf zo weinig dingen zeggen,
daarvoor ken je jezelf te slecht.
U hebt ooit eens gezegd: ‘Beneden de Moerdijk lusten ze me niet.’ Dat zal wel niet
met de waarheid kloppen want zelfs nog zuidelijker, in Vlaanderen, bent u erg
populair.
Dat theorietje moet u zien in de context waarin het werd gebruikt. Het dateert uit de
tijd dat ik nog veel lezingen hield samen met Annie Schmidt. Dat waren, zoals ik u
al heb gezegd, min of meer half tegen het cabaret aanleunende causerieën. Wij reisden
door heel het land en wij merkten dat wij boven de Moerdijk meer weerklank van
het publiek hadden dan wanneer wij beneden de Moerdijk optraden. Wij verklaarden
dat uit het feit dat wij in onze humor een beetje noordelijk zijn. Mijn ervaring was
toen, dat als je beneden de Moerdijk komt, in Brabant en Limburg, dat je in een ander
land was. Als ik daar ben, mis ik iets dat daar aanslaat en dat is het oubollige, het
dolle, het zich niet aan etiquette en omgangsvormen storen, wat toch wel een trek is
van de Brabanders en Limburgers. Je ziet dat trouwens ook hoogtij vieren bij het
carnaval, iets wat wij hier helemaal niet kunnen. Wij kunnen geen carnaval vieren.
We zetten dat maar rustig uit het hoofd, dat kunnen ze alleen in het Zuiden. Als je
daar als Noordnederlandse verslaggever voor de krant naartoe moest, stond je daar
met open mond te kijken op die kinderlijke vreugde. In dat verband heb ik gezegd:
ze lusten me niet. Dat is wel een beetje zwaar uitgedrukt, maar ik ervoer dat ik dat
oubollige in mijn werk miste en dat bleek uit de publieke reacties. Als ik in zalen
voorlas en dan vergeleek hoe men in het Noorden reageerde, bleek me dat merkelijk
verschillend te zijn.
U had in Vlaanderen in elk geval één grote vriend, Willem Elsschot.
Ja, dat is een man die ik altijd ontzettend bewonderd heb, van mijn jonge jaren af.
Toen ik een jongen was van in de 20 en nog nooit van Willem
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Elsschot had gehoord, stond ik eens op de tweedehandsboekenmarkt in Den Haag
en daar lag een boekje dat heette Een ontgoocheling door Willem Elsschot. Dat zei
me dus niks, maar wat me wel wat zei, was dat er een inleiding bij was van Jan
Greshoff, die ik wel kende en wiens werk ik bewonderde. Ik begon die inleiding te
lezen, staande bij dat boekenkraampje en daar stond het gedicht Het huwelijk in. En
ik weet nog dat ik dacht: Dat is meesterlijk, dat is grandioos geschreven, het is wel
meedogenloos, maar ieder woord is goed wat er in staat: dat is nou schrijven! Toen
ben ik alles van Elsschot gaan lezen en dat heeft op mijn eerste werk erg veel invloed
gehad. Ik ben sterk beïnvloed door Elsschot. Daar ben ik me van bewust. Daar heb
ik me pas later van weten te bevrijden, maar in mijn eerste boekjes is die invloed
nog heel duidelijk aan te wijzen, tot in het woordgebruik toe. Ik heb het er later
uitgehaald. Ik schreef: hij geraakte op de gang. Dat was de taal van Elsschot, die in
het Noorden niet of zelden gebruikt wordt. Je zegt hier: als je dat doet, raak je in
moeilijkheden. Het werk van Elsschot is veel somberder dan het mijne: ik heb luchtige
dingetjes gemaakt, die Elsschot nooit schreef. Maar hij is een van de grootste stilisten
van de Nederlanden. Zijn Villa des Roses is een meesterwerk, de geserreerdheid
waarmee hij dat geschreven heeft, is uniek. Ik herlees het nu nog.
U hebt hem vaak ontmoet?
Ik heb hem een aantal malen ontmoet aan het einde van zijn leven en ik heb altijd
geprobeerd om hem aan het praten te krijgen over zijn werk en over het ontstaan van
zijn werk, wat erg moeilijk was, want daar hield hij helemaal niet van. Dat had hij
geschreven en dat was goed, maar hij wou er niet verder over praten. Ik heb toch wel
wat dingen van hem losgekregen over het ontstaan van Lijmen en het
werkelijkheidsgehalte in zijn boeken, dat erg groot was. Ik heb hem het laatst gezien
een paar dagen voor zijn dood. Toen was ik in Antwerpen en dacht: Ik ga vragen
hoe het met hem is. Want ik had gehoord dat hij in het ziekenhuis had gelegen. Hij
deed zelf open en toen zei ik daar voor de deur: ‘Hoe gaat het er mee?’ - ‘Nou,’ zei
hij, ‘ik stond net op het punt te gaan slapen, want ik ben nog erg moe en ik moet 's
middags slapen.’ - ‘Wel,’ zei ik, ‘ik kom alleen maar even uit Holland kijken hoe
het ermee ging en de groeten doen.’ Toen zei hij met zo'n lachje: ‘Nou, zeg maar
tegen de vrienden in Holland dat ik van plan ben honderd te worden. Daar is wel niet
veel kans op, maar geef ze hoop, geef ze hoop.’ En zo deed hij de deur dicht. Twee
dagen na zijn dood kreeg ik een brief, die hij op de dag van zijn
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dood had gepost en waarin stond: ‘Ik heb je niet herkend!’ Een hele mooie, bijzonder
aardige brief. Die man was zo ziek dat hij mij niet meer herkend had.
Een hardnekkig gerucht wil dat u nog eens de roman van uw leven zou schrijven.
Bent u ermee bezig?
Dat kan ik geheel ontkennen. Wat ik te schrijven heb, heb ik in die rubriek altijd
kwijt gekund en ik hoop dat te kunnen doen tot het einde van mijn dagen. Ik heb
geen behoefte daarnaast nog iets te schrijven.
In 1966 gaf u aan een bundel de titel ‘Fluiten in het donker’. Dat is eigenlijk de
eerste keer dat u een karakteristiek van uw schrijverschap in een titel hebt verwerkt.
Fluiten in het donker betekent, fluiten, d.i. vrolijk zijn, als ik het goed begrijp, maar
angst hebben.
Dat was ook zo bedoeld. Het schrijven van dit soort verhalen in een wereld die vol
is van narigheden. Mensen die bang zijn fluiten in het donker.
Bent u een pessimist?
Ik ben bang dat ik een zeer pessimistische inslag heb. Ik heb die in sterke mate van
mijn vader geërfd. Daar kun je dan wel uit afleiden, vind ik, dat humor altijd
desondanks is.
Wilhelm Busch: Humor ist es, wenn man trotzdem lacht.
Ja. Hij heeft het ook erg mooi gezegd, vind ik, in dat versje over die vogel die op
een lijmstok terechtgekomen is. Dat beest zit daarop, weet: ik kan hier niet weg, ik
kom hier niet meer af en dan ziet die vogel ook dat langzaam maar zeker de kat
naderbij klimt. Dan denkt die vogel: Wat zal ik nou doen? Zal ik nu gaan jammeren,
mijn einde is nabij, of zal ik blijven zingen, zoals ik altijd gedaan heb? Ja, laat ik dat
maar doen, laat ik maar blijven zingen. En dan zijn de laatste regels in de vertaling:
‘Het scheen mij dat die vogel zin voor humor had.’
(slot)
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Wilfried Vancraeynest / Ontwakend kind
De morgen klimt op een krachtig paard
over de heuvel boven de ogen.
In lichte witte schalen
weegt een perzik
open uit lippen.
Vissen lucht aan de mond
bijna bewegen, dalen dan
vlug in de adem.
Met twee vingeren zon
tipt de dag
van wimper tot wimper
vinnig
zijn groet.
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Kroniek
Marcel Janssens / De vermenigvuldiging der teksten
Een der meest hermetische teksten van Vladimir Nabokov, Pale Fire (1962), werd
in het Nederlands vertaald door Peter Verstegen, die daarvoor de Martinus Nijhoffprijs
kreeg (Bleek Vuur, Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1972, 286 blz.). Ik kan mij
indenken wat voor een hachelijke onderneming deze vertaling geweest moet zijn,
nu ik heb ervaren hoe enorm lastig het is deze tekst gewoon te lezen, d.w.z. hem in
de lectuur te verwerken en er iets van te snappen. Bleek vuur bestaat uit een
Voorwoord, geschreven door zekere Dr. Charles Kinbote en gedateerd 19 oktober
1959, uit een gedicht van 999 verzen in vier canto's, geschreven door zekere John
Francis Shade, en uit een zeer lang commentaar bij het gedicht van de hand van
genoemde Kinbote. Daarop volgt nog een Index van persoonsnamen over het geheel
van het boek. In deze Index ontbreekt natuurlijk Vladimir Nabokov. Voegen we hem
maar bij de twee vermelde auteursnamen en dan hebben we een trits schrijvers
waarvan ik de onderlinge relaties moeilijk kan beschrijven. Ik heb de indruk dat de
pijltjes in alle mogelijke richtingen en combinaties mogen geplaatst worden; bij
voorbeeld zo: Shade Kinbote Nabokov, of omgekeerd; of zo: Shade Nabokov
Kinbote, enzomeer. En het meest intrigerende pijltje ontbreekt nog, nl. het pijltje
naar de lezer toe, of van de lezer naar Pale Fire toe. Ik hou hiermee op, ik wil alleen
suggereren dat wanneer ik als lezer van Pale Fire van Shade naar Kinbote en vice
versa werd gestuurd, ik de indruk had, tussen Pontius en Pilatus heen en weer te
moeten lopen, of van het kastje naar de muur. Ik heb daar als lezer niet voor bedankt,
omdat ik goedgelovig genoeg bleef dat ik er toch eens achter zou komen, maar ik
vrees dat dit mij misgund werd. Aan het eind had ik het wat nare gevoel een massa
woorden tot mij te hebben genomen die ik op geen manier heb kunnen structureren.
Tevens voelde ik er mij vagelijk toe verplicht helemaal van voren af aan opnieuw
met het voorwoord te beginnen, maar daar heb ik dan wél voor bedankt. Overigens
was het mij duidelijk geworden dat dit boek geen begin heeft noch een eind, dat men
de canto's kan lezen zonder de commentaar en de commentaar zonder de canto's, en
dat het weinig verschil uitmaakt of men het boek zó leest: begin midden eind,
of zo:

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

445
midden eind begin, enzomeer.
Er zijn waarschijnlijk al briljante commentaren geschreven die dit onthutsende
boek nog sibyllijnser maken dan het al is. Ik heb het boek echter in eerste instantie
als een practical joke van de virtuoos Nabokov ervaren. Ik voel mij hiertegenover
zo onthutst en belazerd als tegenover iemand die vier, vijf keer na mekaar solo
schlemm zou spelen. Ook dan zou ik in arren moede zeggen: ik pas. Misschien heb
ik één kennelijk als joke bedoelde tekst uit het boek te ernstig opgenomen, nl. het
motto, ontleend aan James Boswell, Leven van Samuel Johnson (beide namen komen
ook niet in de Index voor...), en dat luidt: ‘Dit doet me denken aan zijn zotte
beschrijving, tegenover mijnheer Langton, van het verachtelijk gedrag van een jonge
man van goede familie. De laatste keer dat ik van hem hoorde, mijnheer, zwierf hij
door de stad en schoot katten.’ In een soort goedhartige rêverie dacht hij toen aan
zijn eigen lievelingskat en zei: ‘Maar Hodge wordt niet geschoten: nee, nee, op Hodge
wordt niet geschoten.’ Laten we aannemen dat er op niemand worde geschoten, noch
op de heren Shade, Kinbote en Nabokov, noch op de lezer. Want misschien is dit
boek maar een reusachtige zeepbel, een geniaal-ironisch divertimento waarmee elke
lezer naar eigen devotie en vermogen kan spelen, hopelijk met even groot ludiek
talent als maestro Nabokov zelf. Om als intellectueel en esthetisch spel van volstrekt
vrijblijvende aard door te gaan heeft het boek op het eerste gezicht zowel zijn lengte
als zijn zwaartillende ernst tegen zich. Maar dat zijn misschien juist indices van
Nabokovs ironie. Samenvattend kunnen we zeggen dat een auteur met de reputatie
van Nabokov zich de luxe kan permitteren gewoon voor zijn plezier te schrijven,
knipogend naar de schriftgeleerde lezer.
Het gedicht Pale Fire van Shade bevat zoals gezegd 999 verzen. Shade en zijn
vriend Kinbote zijn collega's aan een Amerikaanse universiteit. Kinbote kreeg het
manuscript, eigenlijk een Schoon Afschrift, toegespeeld, geeft het gedicht na de dood
van zijn vriend uit en schrijft er om zo te zeggen het duizendste vers bij in de vorm
van een prozacommentaar van meer dan 220 bladzijden. Hier vinden we al een eerste
variante van de vele terrasvormingen in dit boek vol perspectiefeffecten, resonanties,
weerspiegelingen en doorverwijzingen. De ene tekst genereert een andere volgens
het beginsel van de generatio spontanea dat nu eenmaal de kritiek (die uit de tweede
hand schrijft) regeert. Maar zo eenvoudig liggen de kaarten niet verdeeld. Collega
en buurman Kinbote blijkt immers meer te zijn geweest dan alleen maar kopiist en
commentator. Kinbotes eigen vertellingen, dialogen en contacten met de dichter
Shade hebben gediend als ‘katalysatoren’ bij het feitelijke proces van aanhoudende
creatieve gisting
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waardoor Shade in drie weken tijds de vier canto's kon schrijven (68). Kinbote
verzekert de weduwe en de collega's dat de uiteindelijke tekst van de canto's geheel
en al van Shade is, maar oppassen is hier geboden. In het commentaar ontspint zich
immers een onmogelijk te resumeren verhaal rond het Zemblaanse koninkrijk (‘een
ver noordelijk land’, zo leert de Index), met daarin de lotgevallen van zekere Jacob
Gradus, alias Jack Degree, de Grey, d'Argus, Vinogradus, Leningradus, etc. Zembla
en Gradus, die stierf in 1959, d.w.z. het jaar waarin Charles Kinbote het commentaar
voltooide, zijn elementen van een paralleltekst die het commentaar overwoekert en
dus ook langs de canto's oprankt en zich daarmee verstrengelt. Kinbote kan zeggen
dat sommige verzen in Canto Een het typische stempel dragen van zijn eigen
Zemblaans thema (69). Wat hij prijsgeeft over de relatie van Canto Een tot zijn eigen
tekst of weefsel van teksten, zou ik veralgemenen voor de hele structuur van het
boek. Kinbote kan terecht staande houden dat de canto's een ‘authentieke ster-reflectie
van (zijn) vertoog over Zembla en zijn onfortuinlijke koning’ zijn (69). De term
‘sterreflectie’ lijkt me een uitstekende karakterisering voor het structurele mechanisme
van Pale Fire: vanuit verschillende punten vertrekken stralingen die ofwel elkaar in
de onmiddellijke nabijheid van het centrum snijden, of die elkaar in een niet langer
euclidisch gedachte ruimte kunnen ontmoeten in een punt in het oneindige. De zin
van de tekst kan naar ik meen in dat spanningsveld van onuitputtelijke refracties en
reflecties niet gelokaliseerd worden. Hij zweeft of verschuift mee met al die
magnetische velden of kegelsneden die de schriftgeleerde lezer er kan en wil in
opbouwen. Het resultaat is een labyrintheek van eindeloos te vermenigvuldigen
relaties tussen teksten, het effect een sensatie van duizeling in gewichtloze toestand.
Het boek bezorgde mij een sensatie als sommige met teksten gelaagde uitschuifteksten
van een ander magiër, J.L. Borges, waarin de lezer eveneens vergeefs naar een punt
van Archimedes zal zoeken. De lezer trekt het laatje open en wat vindt hij? Een tekst
in een tekst in een tekst...
Kinbote zelf, dus de tweede schrijver die de eerste inspireerde en per procuratie
het boek schrijft van de derde (Nabokov), geeft een paar aanduidingen over de manier
waarop dit boek kan gelezen worden. Hij beschrijft de werkwijze van de dichter
Shade als een bestendige dialectiek van destructie en constructie, van analyseren en
hergroeperen, waaruit ‘een organisch wonder’ ontstaat, met name een versregel (23).
En verder: ‘Shades gedicht is ook eigenlijk zo'n zwierig en onverwacht magisch
gebaar: mijn grijze vriend, mijn beminde goochelaar, stopte een paar systeemkaarten
in zijn hoed - en schudde er een gedicht uit.’ (24). De associatie met de uitnemend
virtuoze kaartspeler die z'n partners altijd een paar slagen of een
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paar spellen vóór is, ligt voor de hand. Kinbote verzekert de lezer dat de canto's onder
het woelig oppervlak transparante diepten vertonen die ‘welbeschouwd prachtig
nauwkeurig’ gestructureerd zijn (10), maar Shade die, zoals Kinbote professor in de
letterkunde was, leerde zijn studenten de poëzie van Shakespeare te lezen ‘met hun
wervelkolom, niet met hun hersens’ (138). Het komt me voor dat men de hele tekst
Pale Fire, hoe cerebraal-sibyllijns hij in elkaar moge steken, eveneens meer met de
wervelkolom dan met de hersens zou moeten kunnen lezen. Een vreemde paradox
is het wel, maar het lijkt mij niet anders doenbaar. De retoriek waarin Shade zich
wentelt ‘als een dankbare straathond in het gras dat bevuild is door een Deense dog’
(138), is in dit boek tot een dominante entiteit geworden, en dat geldt voor de drie
schrijvers, en het zou moeten gelden voor de lezer. Het boek draait als een sissend
vuurwerkbouquet om zijn eigen as en lost zich in de ijlste sferen op met de laatste
bladzijde. Wat er overblijft zijn, om het met P. Valéry in zijn Tel Quel-opstellen te
zeggen, ‘cendres’ en ‘guirlandes foulées’. Pale Fire is een magnifiek Bengaals
vuurwerk, even artificieel, schitterend en nutteloos als vuurwerken plegen te zijn.
Dat Nabokov zich allereerst door een soort Spieltrieb, die de motor van elke
esthetische creatie (en neutralisatie) zou kunnen zijn, heeft laten leiden, moge blijken
uit de ongehoorde proporties waartoe het commentaar omtrent de 999 verzen is
uitgewoekerd. Kinbote geeft in een autokritische bui toe: ‘Ik heb geen lust een
ondubbelzinnig apparatus criticus te verdraaien en te kneden tot een monsterlijk
schijnbeeld van een roman.’ (93). En precies dàt doet zich voor in zijn tot
‘roman’-gedrocht aanzwellend commentaar. Deze ‘roman’ is op zijn beurt een
terrasvormig gelaagde tekst, waar de pijltjes weer in alle richtingen verstelbaar zijn.
Mysterieus is de relatie van het Zemblaanse koninkrijk en van de Zemblaanse taal
tot Shades in het Engels geschreven canto's, even raadselachtig is de relatie van
Shades biografie, evenals van Kinbotes personage, tot het omramende verhaal over
de Zemblanen. Er moeten talloze doorverwijzingen en doorsleutelingen in de
vermenigvuldigde teksten steken die mij ontsnapt zijn, maar na enig geaarzel heb ik
het, zoals gezegd, maar laten afweten om het kluwen te ontwarren, omdat ik ervan
overtuigd blijf dat het weinig baat aan de structuur van een zeepbel te sleutelen eer
ze ontploft.
Er wordt in dit boek ten slotte ook veel over literatuur gesproken. Hoe zou het
anders kunnen in een boek dat geschreven wordt door twee literatuurprofessoren en
door de ‘Dritte im Bunde’, regisseur Nabokov, die ze allemaal met zijn toverstaf
dirigeert? Shade en Kinbote praten veel over het vak, over de letteren en het
literatuuronderwijs, over het schrijven en de
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kritiek. In deze laag, tekstuele (of intertekstuele) laag bij uitstek, ontstaat nog eens
een heel spanningsveld van doorverwijzingen. Gedicht en kritisch apparaat, vers en
roman, produktie en receptie van teksten, literatuurgeschiedenis en kritiek, biografie
en close reading, linguïstiek en retoriek, alles wat met tekst te maken heeft komt
terecht in de vermenigvuldiging der ster-reflecties. Het is maar een gok van mijn
kant, maar ik zou riskeren dit boek een allegorie te noemen. Maar een allegorie
waarvan? Een allegorie over de produktie en receptie van teksten, dus omtrent een
materie die in het strikt literair-esthetische domein ligt? Een allegorie over de retoriek
waarin Shade zich wellustig wentelt, en in zijn spoor ook Kinbote, en ook Nabokov,
en dus ook de lezer? Voor zover ik de ‘symbolische’ zin van Pale Fire kan duiden,
zou ik hem situeren in de esthetische sfeer van een Spielerei rond de literaire discursus.
Het is weinig, deze inteelt van teksten, maar wellicht genoeg.
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Kroniek
Hugo Brems / Dichters
Een benauwde levenslijn, zo luidt de titel van de jongste bundel van Nic van Bruggen
(Paris-Manteau, 1972). De dichter trekt hierin de lijn van zijn vroegere esthetische,
enigszins decadent-maniëristische poëzie verder door. Die maniëristische oriëntering,
die zowel in de gevoelswereld als in het taalgebruik aanwezig is, blijkt al uit de ruime
keuze van motto's van zo uiteenlopende, maar precies in het maniërisme aan elkaar
verwante auteurs als Oscar Wilde, P. Snoek, Lucebert, Yan Fleming en A. Roland
Holst. (Het maniëristische zit mede in het bij-elkaar-brengen van zo uiteenlopende
bronnen.) Ook overeenkomstig de maniëristische traditie varieert de sfeer van
weelderige pracht en sensualiteit tot macabere ontluistering. Eros en Thanatos gaan
ook hier hand in hand en worden via ingenieuze klank- en beeldassociaties in elkaar
verweven:
Van dit lijf de twijfel wekken
met zwart, weerzin en wellust
tot de wijsgeer van het sterven
zijn begeerte scherpt als een ster. (29)

Deze wereld van paradoxen, ambivalenties en incongruenties wordt tot stand gebracht
vanuit een koestering van de sensuele klank- en beeldmogelijkheden van de taal.
Men proeve slechts verzen als:
- zij knielt en knievalt als een mes
in het mager marmer van zijn mond. (13)
- vol limonade, soft ice en limousines. (27)

of klankassociatieve verbindingen als: ‘dijende dijen’ (12), ‘huilt en huichelt’ (13),
‘zijn gebed gebiedt’ (14), ‘Dit dierbaar dier’ (14), ‘broze bronstigheid’ (17), enz...
Dat heeft tot gevolg dat deze verzen kunnen boeien om hun virtuoze, verrassende
en steeds wisselende taalstructuur, niet onverwant aan die van
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bijv. Dirk Christiaens of vnl. Patrick Conrad. In de beste gevallen ontstaat daardoor
een paradoxale eenheid, die een getrouwe symbolische gestalte is van de uiteenlopende
en contrasterende existentiële ervaringen van de mens. Bijv. in ‘(naaktfoto)’ (15),
‘Nadien’ (25), of een vers als ‘Finaal’ (23):
In dit landschap
van lichaam en linnen
vliegen lage vogels
over een huid van lucht.
Ik boots mij na
en nader beweegt
trots en tederheid.
De draden die de stilte spant
dragen de slijtige insignes
van roest, spijt en scheuren.

Maar vaker blijft die poëtisch onthullende kracht steken in een woekerende woordbrij,
die alle eventuele gevoelslading voor de lezer inauthentiek en onwaarschijnlijk maakt.
Artificialiteit is het grootste gevaar van deze poëzie: zij kan de bestaanservaring
verstikken of haar boven haar mogelijkheden willen opblazen.
De laatste cyclus, ‘Société Nationale des Chemins de Fer’, valt daar in zekere mate
buiten. Deze verzen, die een concreet afscheid onder woorden brengen, zijn veel
eenvoudiger en directer van schriftuur. Maar ook hier vindt de dichter moeilijk
evenwicht tussen soms al te banale mededeling en poëtische objectivering. Ondanks
dat maakt deze cyclus een veel authentieker indruk en bevat enkele zeer goede verzen
en strofen, die de sfeer van weemoed en onzegbare triestheid, eigen aan stations,
lange treinreizen en een ‘Hotel de Commerce, / met koper en palmen in de gang’
voortreffelijk verwoorden.
***

De jongste bundel van Patricia Lasoen, Het Souvenirswinkeltje van Lukas
(Amsterdam-Brussel, Paris-Manteau, 1972) bevat 31 gedichten, gegroepeerd in vier
afdelingen. Tegenover haar vorige bundel, Recepten & Verhalen (1971), is er geen
wezenlijke evolutie, tenzij dan misschien in het feit dat
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de eigen stemmingen en gevoelens meer op de achtergrond geraakt zijn, ten voordele
van een nog sterker objectivering, nog meer inlevende aandacht voor de realiteit. In
dat opzicht is er weinig verschil tussen de drie afdelingen ‘Het Souvenirswinkeltje
van Lukas’, ‘De fans van Maurice Chevalier’ en ‘Enkele zonnige gedichten’. Telkens
weer beschrijven de gedichten een anekdote, een tafereel, een geringe situatie. Het
zijn schetsen, portretten en tableaus. In de verwoording van die momentopnamen
komt dan op zeer bescheiden wijze een subjectieve stemming mee aan de oppervlakte:
meestal weemoed, melancholische verwondering en nauwelijks herkenbaar verdriet
om de langzame aftakeling van het leven, de kleurloosheid van het menselijk bedrijf.
De ondergrond van die zeer ingehouden gevoelstoon lijkt mij het contrast tussen
een zeer wrang besef van de uitzichtloze absurditeit van het bestaan dat door de tijd
onherroepelijk naar de dood gedreven wordt, en anderzijds een liefdevolle aandacht
voor het actueel verrassend levende.
Dergelijke gedichten staan of vallen met de mate waarin dat ambivalente besef in
het quasi-objectieve tafereel symbolisch gestalte krijgt. Meer dan eens vallen ze:
hetzij in melodramatiek, hetzij in een zeer beperkte kopieerlust des dagelijksen levens.
Erger nog is het gesteld met de verzen die enkel leven bij de gratie van een woordof situatiespeling. Enkele gedichten nochtans slagen erin die grondeloze weemoed
wel tastbaar aanwezig te stellen. Bijv.:
In het oranje licht
van de septemberavond
staan de mannen voor hun huizen
terwijl de vrouwen bloemen halen
uit de tuin en mooier zijn
dan anders.
Terwijl de zon de blauwe kielen
purper kleurt
en de nevel langzaam uit de weiden
opstijgt
kan men het brandend loof
reeds ruiken dat straks
nog uren smeulen zal
op de vochtige velden. (42)

Geheel daarbuiten valt de eerste, fascinerende cyclus, ‘De reiziger’. Hij toont het
andere, vervreemdende, fantastische facet van het dichterschap
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van Lasoen. Elementen ervan waren sporadisch ook al aanwezig in de vorige bundel,
maar hier worden ze systematisch uitgewerkt in een zevendelige, episch-fragmentaire
cyclus. Het is het verhaal van een reiziger, die in een sfeer van decadentie en
aftakeling geïsoleerd is van de concrete, alledaagse realiteit. Het plechtig taalgebruik
en de in deze bundel zeer opvallende, desindividualiserende beelden suggereren, dat
het gebeuren zich afspeelt in een mythische ruimte en exemplarisch is voor het
menselijk levenslot of alleszins voor de levenservaring van de dichteres.
Vervreemding, isolement en wanhoop zijn de bestaanservaringen die zeer sterk
geobjectiveerd in deze m.i. zeer geslaagde gedichten naar voren komen.
Eens te meer blijkt dat Patricia Lasoen over alle mogelijkheden beschikt om een
belangrijke dichteres te worden, op voorwaarde dat zij bereid is afstand te doen van
haar al te milde Loveling-image.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

453

Kroniek
Lode Roose / Constantijn Huygens redivivus
Constantijn Huygens, de zeventiende-eeuwse diplomaat, dichter en geleerde, is de
laatste tijd sterk in de belangstelling komen staan. Dat bewijzen niet alleen her en
der verschenen artikelen, maar ook een aantal zware boekdelen die de laatste drie
jaren over hem en zijn werk het licht hebben gezien. Vanwaar die heropflakkerende
interesse voor iemand die nooit een populair auteur is geweest? Heeft men in zijn
werk kentrekken gevonden die sterk aan de moderne geest appeleren? Is zijn poëzie
van die aard dat ze de moderne lezer aanspreekt zoals de poëzie van deze tijd, en
gebeurt er met deze Donne-bewonderaar wat er enkele jaren geleden met Donne zelf
in Engeland is voorgevallen? Of ligt de verklaring alleen in de uitgebreidheid en
gevarieerdheid van zijn oeuvre dat de toepassing van allerlei methodes toelaat en tot
veelsoortige behandeling uitdaagt? De drie werken die wij in deze kroniek willen
voorstellen zijn in ieder geval produkten van verschillende benaderingswijzen.
Het eerste, het meest recente werk draagt als titel Constantijn Huygens. Zijn plaats
in geleerd Europa1. en is de vrucht van team-work, waaraan een twaalftal studenten
binnen het raam van het Nijmeegse ‘Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen
de Westeuropese landen in de XVIIe eeuw’ hebben deelgenomen. Het onderzoek
naar Huygens' relaties met de intellectuele elite van West-Europa is hoofdzakelijk
gebaseerd op diens briefwisseling, die destijds grotendeels door de onvolprezen
filoloog J.A. Worp werd uitgegeven, welke bronnen dan door ander materiaal uit
gepubliceerde studies werd aangevuld. Het resultaat van dit onderzoek is
indrukwekkend en het boekdeel dat dit resultaat heeft vastgelegd telt dan ook bijna
500 bladzijden. Het concretiseert Huizinga's typering van Huygens, waar die van
hem zegt, dat hij was ‘diplomaat, veeltalig man van de wereld, hoogbeschaafd kenner
van klassieken en modernen, fijn musicus, diep godsdienstig mensch, alles tezamen
en nog veel meer’,2. waarbij het ‘nog veel meer’ in het hier besproken werk zijn
rechtvaardiging vindt. De samenstellers hebben Huygens' plaats in geleerd Europa
langs verschillende wegen benaderd, soms door globale bespreking als zijn zgn.
betrekkingen met resp. Frankrijk, Engeland, Italië, Duitsland en de Muiderkring,3.
soms langs
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een onderzoek naar zijn relaties met afzonderlijke, belangrijke personen (André
Rivet, Valentin Conrart, Marin Mersenne en Vincentius Fabricius), soms in
synthetische opstellen over Huygens als recommandator, over zijn visie op literatuur
en filologie, of de betekenis van de natuur en de natuurwetenschappen voor de heer
van Zuilichem. Een aangevatte, maar niet voltooide studie over Huygens en Descartes
werd in de bundel niet opgenomen, maar de betrekkingen van de Nederlandse auteur
met de Franse wijsgeer komen toch voor een groot deel aan bod in de bijdrage van
Fons Poelens over Huygens en Frankrijk.
Het is ondoenbaar het hier voorgestelde boek met zijn zo gevarieerde inhoud samen
te vatten. De auteurs van de verschillende opstellen hebben wel gepoogd deze telkens
met een algemene conclusie te besluiten, maar dit betekent dan ook een twaalftal
conclusies, die hier niet geresumeerd kunnen worden. Wij onthouden vooral, dat de
leidmotieven die door Huygens' briefwisseling heen lopen, literatuur en filologie
zijn geweest - hij volgde de publikaties op dat gebied in Europa met grote aandacht
-; ook de muziek vormt een herhaaldelijk terugkerend onderwerp, terwijl verder
Huygens' interesse voor de natuur en de natuurwetenschappelijke experimenten
geregeld aan de dag treedt. Huygens' plaats in geleerd Europa blijkt niet in de eerste
plaats creatief en innoverend geweest te zijn, maar grotendeels receptief en
bemiddelend. Toch blijkt datgene wat deze man, met drukke beroepsbezigheden en
een enorme literaire produktie, op die verschillende, hierboven genoemde gebieden
tot stand gebracht heeft, bijzonder indrukwekkend.
Samen met het hier besproken werk werd ons de tekst bezorgd van de lezing die
Prof. J.J. Poelhekke ter gelegenheid van de presentatie van dat werk te Nijmegen op
15 februari 1973 gehouden heeft.4. Deze tekst bevat hoofdzakelijk een aantal speelse
beschouwingen over Huygens' verhouding tot zijn en onze tijd. Daarbij herinnert de
voordrachtgever aan een uitspraak van Anton van Duinkerken, waarin deze Huygens
op basis van een paar versregels uit Dagh-werck als een weergaloos dichter van de
huwelijkserotiek voorstelt. Deze verzen luiden:
In die stilte van twee menschen
Vind U 'tuyterst myner wenschen,
Mijner tochten leste witt,
U, en eenicheids (= eenzaamheid) besitt.

Dagh-werck vatte Huygens aan kort na zijn huwelijk in 1627 met zijn nicht Suzanna
van Baerle, door hem ‘Sterre’ genoemd. Het werd door haar ge-
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inspireerd en voor haar geschreven. Het gedicht is onvoltooid gebleven. Toen 1969
verzen geschreven waren, stierf Sterre en ontging het de auteur aan moed om, nu
hààr dag ten einde gekomen was, nog verder te dichten. Hij noteerde haar afsterven
in zijn dagboek: ‘10 May Spiritum Deo reddit 30 min: post quintam vespertinam
Heu! delicium meum. Heu anima mea.’ Acht maanden later schreef hij zijn welbekend
sonnet ‘Op den dood van Sterre’ en maakte daarna een slot aan Dagh-werck in
alexandrijnen (waar het gedicht zelf in verzen van 4 trochaeen gesteld was) en een
tweede slot in proza. Uiteindelijk voltooide hij ook zijn uitvoerige Latijnse klachten,
de Naeniae.
Van Dagh-werck bestaan drie handschriften en twee tijdens het leven van de auteur
tot stand gekomen uitgaven (1558 en 1672). Een moderne visie vindt men o.a. in
Worps uitgave van De gedichten van Constantijn Huygens (Deel III, 1893), zonder
tekstverklaring evenwel. Nu is Dagh-werck, met zijn gedrongen stijl en talloze
allusies, zonder zulke uitleg voor iemand uit de 20ste eeuw gewoon onleesbaar en
was een editie met uitvoerige commentaar hoogst wenselijk. Het kwam er alleen op
aan een filoloog te vinden die dat werk aankon. Dit werk leverde thans Dr. F.L.
Zwaan, die op het gebied van de Huygens-studie zijn sporen sedert lang verdiend
heeft.5. Na een uitvoerige inleiding over allerlei wetenswaardigheden in verband met
de tekst en de omstandigheden waarin het werk ontstaan is, na de publikatie van de
Naeniae met een bewonderenswaardige, metrische vertaling door Prof. Dr. D. Kuijper
Fzn, komt de tekst van Dagh-werck zelf aan de beurt, volgens de autograaf, met een
overvloed aan manuscriptologische aantekeningen en de in andere lezingen
aangetroffen varianten. Op de 90 blz. inleiding en tekst volgen 170 blz. commentaar,
die meer geven dan louter parafrase in proza en woorduitleg. Zwaan leert ons zien
wat er achter de woorden staat: het hele 17de-eeuwse wereldbeeld met zijn bronnen,
dat in Huygens' brein geleefd heeft toen hij zijn gedicht, dat naar zoveel filosofische,
wetenschappelijke en godsdienstige denkbeelden verwijst, te boek stelde.
Bij het overschouwen van de enorme arbeid die Dr. Zwaan aan zijn editie besteed
heeft, stelt men zich de vraag: Is het gedicht zelf dat allemaal waard? De conceptie
van het werk is uniek: het werd opgevat als een monoloog, door de dichter tot zijn
vrouw gesproken. Waarover hij praat is hun beider leven van elke dag, en voorgesteld
als het leven van één dag, beginnend met een wandeling in de tuin na het ontbijt om,
volgens het niet volledig uitgewerkte, maar door Huygens neergeschreven plan, te
eindigen met het gebed en de meditatie na het avondmaal. De monoloog wordt
doorspekt met allerlei beschouwingen over dingen die Huygens' leven vulden:
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zijn beroep (als secretaris van de prins), zijn enorme reeds hierboven geschetste
belangstelling voor onderwerpen uit verschillende sferen: wellevenskunst naast
staatkunde, botanica naast astronomie en anatomie, om slechts een paar voorbeelden
te noemen. Er komen buiten de heerlijke vier regels die wij reeds geciteerd hebben,
prachtige poëtische flitsen in het werk voor, vooral waar hij zijn godsdienstige
gevoelens en opvattingen belijdt - Huygens is in het algemeen als religieus dichter
het best -, maar daarnaast stoten wij ook op rijmelarij, wanneer hij bijv. zijn
natuurwetenschappelijke kennis ten toon spreidt. Daar wordt dan ook de ingewikkelde
vormgeving koele gezochtheid die, wanneer men met de hulp van Zwaan door de
harde bolster heengedrongen is, toch nog in zekere mate boeit, omdat men een
taalvirtuoos aan het werk ziet. Onze conclusie is positief. De hier verrichte arbeid is
wel de moeite waard geweest.
Zoals het begrijpend lezen van Dagh-werck onmogelijk zonder goede gids gebeuren
kan, stelt een ander uitvoerig dichtwerk van Huygens, zijn Oogentroost, ons voor
een gelijkaardig probleem. Maar terwijl Dagh-werck zich in zijn opzet en uitwerking
als zeer origineel voordoet, staat het andere poëem in een vaste traditie geworteld.
Oogentroost schreef Huygens voor een ‘bejaerde maecht’, Lucretia van Trello, met
wie hij sedert zijn kinderjaren goed bevriend was en die op een bepaald moment
door een ernstige oogkwaal getroffen werd. Zoals zijn vriendin was ook Huygens
omstreeks de tijd dat hij haar met een gedicht trachtte te troosten aan een zelfde euvel
beginnen lijden, waardoor hij het u in de aanspreking door een wij kon vervangen
en zijn troostargumenten versterken door de verzekering dat wat hij door een ander
toegepast wilde zien eerst op zichzelf toepasbaar achtte.
De traditie waarmede Oogentroost verbonden is, vormt de lange reeks consolationes
die bekend zijn uit de oudheid (o.a. Demokritos en Seneca), uit de oudchristelijke
tijd (verscheidene kerkvaders), uit de middeleeuwen (Boëthius en de troostboeken
in de volkstaal) en uit de tijd van de renaissance en het humanisme (Petraca, Lipsius,
Vossius en Puteanus), die meestal troost trachtten te brengen bij het heengaan van
een geliefd persoon of in de algemene beproevingen, maar waarvan sommige, zoals
Puteanus' Caecitasis consolatio, bepaald de blindheid op het oog hadden. Deze
troost-geschriften waren niet alleen formele voorbeelden voor het opstellen van een
gelijkaardig werk, maar voerden ook een heel arsenaal ethisch-wijsgerige en religieuze
argumenten aan om de tegenslag te dragen. Huygens toont zich, niet zelden door
directe verwijzing, met een grote massa van de hier genoemde literatuur vertrouwd.
Een deel van het gedicht, datgene waarin een stoet van door ondeugden en hartstochten
verblinde wezens

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

457
opgeroepen en gehekeld wordt, is op zijn beurt met een ander literair genre, de satire
en de karakters- of zedenschetsen verwant. Ook daarvoor stonden uit de oude en de
eigentijdse letterkunde heel wat voorbeelden aan de auteur van Oogentroost ten
dienste. Ten slotte leefde onze dichter in een tijdperk waarin poëziebeoefening nog
grotendeels gebeurde volgens regels die door de handboeken over retorica aangeprezen
werden. Wie verder weet dat Huygens ook behoort tot de tijd waarin de emulerende
imitatio als kunstprincipe in acht genomen werd, kan zich gemakkelijk indenken hoe
een dissertatie over een werk als Oogentroost er in grote trekken zal uitzien.
De studie die Dr. C.W. de Kruyter aan het gedicht dat wij hier op het oog hebben
gewijd heeft,6. vertrekt dan ook van de situering van Oogentroost in de traditie der
genres van consolatio, satire en karakters in de perioden die wij hierboven genoemd
hebben, om Huygens' afhankelijkheid daartegenover duidelijk te maken. Verder
worden de retorische techniek, mee bijzondere aandacht voor de 17de-eeuwse
varianten en de versificatie onder de loep genomen. Wat het laatste betreft werkt de
auteur met het door G. Stuiveling voor het onderzoek van het vers der tachtigers
ontworpen model, wat o.i. - vooral wanneer het om poëzie gaat die meer dan 300
jaar achter ons ligt - een zekere subjectiviteit in de analyse niet uitsluit. Met betrekking
tot de verschillende lezingen waarin ook Oogentroost bewaard is gebleven toont Dr.
de Kruyter zich scherpzinnig bij het schetsen van de verschillende fasen die de
ontwikkeling van het gedicht sedert een eerste ontwerp tot een laatste nog tijdens
het leven van de dichter tot stand gekomen uitgave kenmerkt. De tweede helft van
de studie wordt ingenomen door een interpreterende analyse van Oogentroost, dat
vers na vers in zijn betekenis, vormgeving en afhankelijkheid van allerlei, genoemde
en niet-genoemde, bronnen ontleed wordt, een arbeid die van doordringend lezen en
indrukwekkende eruditie getuigt en het gedicht - daarom is de analyse zo geslaagd
- heel wat dichter bij ons brengt. Dichter bij ons gebracht betekent niet populairder
geworden. Dat zal met Huygens ook nooit gebeuren. Hij is, zoals Van Duinkerken
reeds jaren geleden schreef,7. moeilijk, omdat hij diepzinnig is.

Eindnoten:
1. University Press, Amsterdam 1973, 493 blz., f 30.-.
2. Nederland's Beschaving in de zeventiende eeuw, Haarlem 1941, blz. 69.
3. In verband met Huygens' relaties met de Muiderkring wordt gezegd dat Hooft nooit ingegaan
is op Huygens' verzoek om Barlaeus gefingeerde Epistula Ameliae ad Fredericum Henricum...
te vertalen. Vertaald heeft Hooft de brief niet, maar aan die suggestie is het te danken dat de
Muider drost zijn prachtige Klachte der Prinsesse van Oranjen... geschreven heeft, waarin een
deel van Barlaeus' gedachten verwerkt zijn.
4. Ludiek met Constantijn Huygens. Voordracht gehouden op 15 febr. 1973. University Press,
Amsterdam, 12 blz.
5. Dagh-werck van Constantijn Huygens. Van Gorcum & Comp. N.V., Assen 1973, 493 blz. Geb.
f 62,50.-.
6. Constantijn Huygens' Oogentroost. Een interpretatieve studie. Boom-Meppel z.j. (1971). 193
blz. f 27,50.
7. Beeldenspel van Nederlandse dichters. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1957, blz.
111.
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Kroniek
Frans de Haes / Baudelaire en een onbekende. Nerval en Franz Liszt
Sterk getekend door het 19de-eeuwse positivisme kent de literatuurgeschiedenis als
dusdanig een uiterst slechte faam. Deze reputatie lijkt niet onverdiend wanneer men
rekening houdt met de grenzeloze en soms naïeve pretentie waarmee bepaalde historici
een literaire tekst (en alle processen die hij veronderstelt) ‘verklaarden’ vanuit een
opeenstapeling van feiten, namen en data die als een min of meer homogeen geheel
werden voorgesteld. In dat perspectief vormden de geschiedenis of de biografie een
fictie te midden van vele andere: ‘toute biographie est un roman qui n'ose pas dire
son nom’,1. schrijft Roland Barthes.
Nochtans is een terugkeer tot geschiedenis en biografie mogelijk en zelfs
noodzakelijk. En dit om twee redenen. Eerst en vooral om ‘interpretaties’ de kop in
te drukken die steunen op ongetoetste of zelfs vervalste feiten. Men denke aan de
mythologische levens van Nerval, Rimbaud of Lautréamont en de resem artikels en
boeken die in hun ‘lectuur’ van de teksten op deze fictieve gegevens een beroep
deden (en nog steeds doen). Om dezelfde reden zijn er nederige filologen nodig die
zich toeleggen op een correcte tekstuitgave. Een tweede en meer strategische reden
is de volgende: het teruggrijpen naar de biografie (ditmaal echter zonder
wetenschappelijke illusie, zonder het verzamelde materiaal als een eensluidend en
nonovalent geheel te aanvaarden) is een middel om het neopositivisme te ontzenuwen
dat de literaire tekst als een soort automatische machine gaat beschouwen en aldus
het tegenstrijdige maar toch reële subject uitschakelt dat zich doorheen deze tekst
uitspeelt. Dit subject heeft, volgens Barthes, niets gemeen meer met de ‘auteur’ uit
de handboeken. Geen personage met een geboortedatum, een trauma, onderbroken
of voltooide studies, enkele vrouwen, een tiental boeken en een overlijdensakte maar een subject-in-flarden, een ‘lichaam’ verspreid over teksten en soms heel kleine
‘feiten’. Barthes schrijft: ‘L'auteur qui vient de son texte et va dans notre vie, n'a pas
d'unité; il est un simple pluriel de “charmes”, le lieu de quelques détails ténus, source
cependant de vives lueurs romanesques, un chant discontinu d'amabilités, en quoi
néanmoins nous lisons la mort plus sûrement que dans l'épopée d'un destin; ce n'est
pas une personne (civile, morale), c'est un corps.’2.
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De literaire tekst ‘betekent’ niet alleen, hij ‘functioneert’ ook, op alle niveaus: de
linguïsten sinds Jacobson hebben dat meermaals duidelijk gemaakt. En in dit
‘functioneren’ ligt ook het specifiek tekstueel genot. Het gaat hier dus noch om een
autonoom apparaat noch om een ‘boodschap’ van een welbepaalde ‘persoon’. Een
literair geschrift moet men veeleer bepalen als een gepassioneerde machine waarin
het subject zich verloren schrijft en aldus communiceert met een ander subject (de
lezer) die de intrede in de ontwrichtende machine op zijn beurt riskeert.
Te midden van het gigantische corpus van commentaren en biografieën, hebben
de twee hier besproken boeken over Baudelaire en Nerval ogenschijnlijk weinig
belang.3. De nuchtere detailinformatie en de onuitgegeven documenten die zij bevatten,
lijken me echter boeiender dan veel lijvige en vaak geromanceerde synthesen.
Men kent in grote trekken de miserabele geschiedenis van Les Fleurs du Mal: het
onbegrip van de tijdgenoten, de censuur, de verminkte tweede uitgave, het schandaal
en het proces. Doorheen brieven en artikels bekampten enkele vrienden van de dichter
deze stand van zaken; onder hen Th. Gautier, E. Manet, F. Rops en A. Poulet-Malassis.
De officiële kritiek bleef echter vijandelijk, zelfs hatelijk. Een grote en tot nog toe
onbekende uitzondering was Armand Fraisse, journalist uit Lyon, die tussen 1857
(datum van de eerste uitgave van Les Fleurs) en 1869 een zestal lovende artikels
schreef in een provinciale krant, Le Salut Public. Deze artikels werden nooit gebundeld
en zijn bijgevolg praktisch onvindbaar, - wat Prof. Claude Pichois ertoe aanzette ze
te verzamelen en te voorzien van een uiterst degelijke inleiding. Hierin vernemen
we wie deze Armand Fraisse was, in welk milieu hij evolueerde, hoe hij met Les
Fleurs du Mal in contact kwam. Baudelaire kende en apprecieerde de geschriften
van deze man. In 1865 bereidt de dichter een derde en definitieve uitgave voor van
zijn belangrijkste werk. Hij wil het boek laten voorafgaan door een reeks ‘articles
justificatifs’, waaronder brieven en pleidooien van zijn verdedigers. Hij denkt o.m.
aan Armand Fraisse en tracht diens teksten terug te vinden. Hij slaagt er niet in, en
in 1868 (een jaar na Baudelaires overlijden) verschijnen de eerste Oeuvres complètes,
voorzien van het geplande dossier, maar zonder de bijdrage van Fraisse. Daarom
schrijft Pichois in 1973: ‘C'est un simple et modeste devoir de vérité qui nous a fait
exhumer ces textes.’ (p. 17)
De zes kranteknipsels vormen een merkwaardig document en illustreren het meest
‘progressieve’ in het burgerlijk liberalisme van toen. Fraisse gaat eerst en vooral
moedig te keer tegen de censuur en wijst op het hypocriete contrast tussen de
pornografie die te koop ligt langs de kaaien van de
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Seine en een boek zoals Les Fleurs, dat een ‘diepere’ libidinale kennis inhoudt en
bijgevolg op algemene verontwaardiging stuit. (Men denke ter vergelijking aan wat
te Parijs gebeurt, anno 1973: proliferatie van sexshops enerzijds en van de andere
kant strenge repressie tegen Pierre Guyotat en zijn roman Eden, Eden, Eden). In een
artikel van 1860 over Les Paradis artificiels komt het reeds zeer actuele drugprobleem
ter sprake. Zonder opium of hasjiesj te veroordelen, verkiest A. Fraisse wijn of
‘absinthe’... Volgens hem komen de individuen door het gebruik van alcohol tot een
intieme en bevrijdende communicatie, terwijl verdovingsmiddelen het subject meer
en meer afzonderen in zijn autistische wereld. Deze ‘opinie’ is minder interessant
dan de ironische formule waarin zij tot uiting komt: ‘Le vin est à l'opium ce que
l'amour est aux monomanies stériles auxquelles la bible a donné un nom...’ (p. 44).
In de poëzie van Baudelaire benadrukt A. Fraisse de discipline en de originaliteit
die volgens hem schril afsteken tegen de ‘platitudes’ van beroemde tijdgenoten (bijv.
Musset), die hij ‘les poètes-singes’ noemt. Fraisse citeert vele gedichten en
commentarieert hier en daar een passage, onderzoekt de terugkerende retorische
effecten (o.m. de oxymoron), de contradicties op het thematische vlak, de invloeden.
En dit alles met een verbluffende nederigheid. Zelf onderstreept hij het louter
impressionistische van zijn beschouwing en het ontoereikende karakter ervan. Hij
laakt de pretentie en de emfase van een Sainte-Beuve of een H. Taine. Bovendien
beperkt Fraisse zich niet tot een eenzijdige lofzang. Reeds in 1868 noemt hij
Baudelaire een ‘poète de décadence’ en wijst hij op het gevaar van imitatie, op het
salonsatanisme en de clichés van wat men achteraf het ‘baudelairisme’ heeft kunnen
noemen: ‘Caricature est le vrai mot, et c'est là qu'est le grand écueil de M. Baudelaire;
il sera dépassé. Il a touché du doigt les cadavres; les imitateurs se rouleront dessus.’
(p. 27). Nochtans kan men het ‘demonische’ van Les Fleurs du Mal niet herleiden
tot een algemeen verspreid symptoom. Wal volgens Fraisse dit boek onderscheidt
van zovele andere ‘zwarte’ of ‘gotische’ ontboezemingen, is de constante en
diepgaande medeplichtigheid met de ‘hypocriete lezer’. Deze laatste moet de fascinatie
ondergaan, binnentreden in de neurotische machine die ook de zijne is.4.
Het progressieve liberalisme van A. Fraisse kent natuurlijk een begrenzing die in
sommige passages meer opvalt dan elders. Zo redt hij de moraal van zijn klasse door
een constant gebruik van alle gemeenplaatsen eigen aan de elitaire esthetica. Kunst
purifieert alles, ook rottende kadavers en dronken arbeiders! Kunst distilleert goud
uit modder! Enz. Les Fleurs du Mal zijn niet voor iedereen geschreven en zeker niet
voor vrouwen: ‘une femme qui s'enthousiasmerait pour les Fleurs du Mal m'inspirerait
une certaine
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défiance, presque de la répulsion, un sentiment analogue à celui qu'on éprouve en
voyant une femme boire de l'eau-de-vie.’ (p. 65). De sterk ideologische paradigmen
‘vrouwelijk’/‘mannelijk’ en ‘vulgair’/‘voornaam’ functioneren hier dus vlekkeloos.
Ten slotte grijpt Fraisse naar het eeuwige argument om min of meer obscene literatuur
bij het burgerlijk lezerspubliek te excuseren: zulke vergedreven horror KAN niet
ophitsen maar moet de weldenkende lezer afstoten.5. Reeds Sade gebruikte dezelfde
drogreden in zijn Idée sur les romans en Lautréamont sprak in identieke termen over
Les Chants de Maldoror om zijn verschrikte uitgever te sussen.6. Zulk verbreid
sofisme7. is een voorbeeld van wat Freud ‘Kompromissbildung’ noemt, nl. een
symptoom dat een broze fantasmatische verzoening inhoudt tussen een ‘overtreding’
en de individuele of collectieve censuurinstantie.
A. Fraisse was zich nochtans goed bewust van het ideologische mechanisme
waardoor een algemeen geldende doxa tot stand komt. Zoals meestal kan de criticus
slechts ironiseren wanneer het gemeenplaatsen betreft eigen aan de generatie die
hem voorafging. De bladzijde die hij wijdt aan het romantische dichterlijke imago
lijkt me sterk genoeg en het citeren waard:
‘On se représente généralement le poète comme un être particulier, en
dehors de l'espèce commune. Les éditions de l'Empire et de la Restauration
nous montrent lord Byron drapé dans un manteau, avec des bottes.
Lamartine, le cou nu, vogue sur un lac en jouant de la lyre. Châteaubriand
(sic) est drapé. Victor Hugo, avec un front monumental, est drapé aussi;
tous drapés; le manteau est de rigueur. Un poète, en somme, dans la vie
ordinaire, est un homme comme un autre, de même qu'un peintre, un grand
chanteur, un artiste quelconque. Mais il y a des gens qui exigent d'un poète,
outre du talent, toutes sortes de vertus et de qualités supplémentaires. Il
faut qu'un poète soit maigre, un poète à gros ventre est impossible. (...) Il
faut que le poète mange peu, et des mêts champêtres, du laitage, des
herbages. Pas de viande! un poète qui mange du gigot est impossible. On
permet à quelqueuns de boire, de chercher dans l'ivresse “l'oubli de leurs
maux”, mais il faut alors qu'ils boivent dans des coupes, “la coupe de
l'orgie”! L'absinthe, qui donne la plus malpropre des ivresses, a été, un
moment, réputée poétique. On l'appelait la Muse aux yeux verts (...).
Musset l'avait mise à la mode. (...). Il faut aussi qu'un poète ait des cheveux,
le poète chauve n'existe pas. Le poète myope non plus. On lui permet d'être
aveugle. On lui défend de porter des lunettes (...)’.8.
***

Een ander dundrukdeel, verzorgd door dezelfde Cl. Pichois en door Prof. Jean
Guillaume van de Faculteit te Namen, betreft Gérard de Nerval. De geschiedenis van
Nerval is al even sinister als die van Baudelaire. Sterker nog: indien men in Les
Fleurs du Mal onvermijdelijk de esthetische en morbiede ‘pose’ opsnuift, dan is
Nerval de bezetenheid zelf, - iemand die,
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zoals prins Mysjkin uit Dostojevski's Idioot, tegen wil en dank aangevreten wordt
door de meest ‘demonische’ lagen van het onbewuste. Steeds zoals Mysjkin, lijkt
Nerval een grotesk en tragisch misverstand. In tegenstelling tot de ‘long, immense
et raisonné dérèglement de tous les sens’ van Rimbaud, vindt men bij Nerval de
constante obsessie terug van de ‘eenvoud’, de ‘luciditeit’, de ‘kinderlijkheid’, en dit
tot op het zuiver syntactische vlak (geen eenvoudiger zinsstructuren dan die van
Nerval!). En het is in weerwil van dit streven dat Nerval op de meest indringende
wijze het tegengestelde vertolkte: de waanzin, de onirische destructie van mythen,
thema's, godsdiensten en culturen die hij doorkruiste.9. Geen enkele mythische figuur
mag in zijn werk geïsoleerd of eenzijdig verklaard worden. De lezer is verplicht de
beweging van Nervals schriftuur te volgen om in te zien hoe elke figuur de andere
vernietigt, hoe de ene na de andere wordt ‘doorboord’. Dit typisch schizofrene
schrijven, waarin geen enkel fantasme wordt ‘gespaard’ of ‘gerespecteerd’ (in
tegenstelling tot het neurotische discours waarin een aantal obsessionele thema's
worden herhaald en halsstarrig gehandhaafd) vindt men terug bij iemand als Artaud,
die zich meermaals op Nerval beriep. Men overlope ter illustratie de vrouwelijke
figuren die in Les Chimères of in Les Filles du Feu opduiken: de vroeg gestorven
moeder, de godinnen Isis en Artemis, de maagd Maria, de actrice Jenny Colon, de
‘hoer’ George Sand, Pandora, enz. Men zou de nervaliaanse tekst in zijn werking
verdoezelen, indien men trachtte al deze gestalten te synthetiseren (herleiden tot de
moeder bijv...). Veeleer moet gesteld worden dat in de evolutie of in het verloop van
het hele oeuvre de godin Isis de overleden moeder doorzeeft, vernietigt, ver-strooit.
En omgekeerd. Elke figuur wordt genegeerd in zijn ‘mise en scène’ zelf. Het resultaat
van zulke operatie betekent letterlijk ‘niets’ of liever: betekent alleen de dynamische
beweging waardoor Nerval elke oedipale identificatie impliciet weigert. Nergens in
deze tekst is er mogelijkheid tot stilstand, rust of stolling, hoewel de dichter expliciet
steeds hunkerde naar luciede en rationele berusting. Maar in die tegenstelling, in het
conflict tussen deze twee ‘boorden’ (kinderlijke rust/waanzin)10. ligt juist de explosieve
en genotvolle kracht van zulk schrijven. De elf brieven aan Franz Liszt zijn boeiend
omdat zij dit conflict voortdurend illustreren. Ook omdat zij het subject-in-flarden
op een vlijmscherpe manier doen opdagen. Met de haast kinderlijke charme die hem
eigen is, spreekt Nerval terloops over zijn ‘ziekte’, zijn misère, zijn strubbelingen
met uitgevers, platvloerse persmensen en weinig aantrekkelijke collega's (waaronder
Alexandre Dumas). Hij hekelt de ‘légèreté française’ en spreekt zijn diepe
bewondering uit voor de Nederlanden en Duitsland.11. Met een mengeling van afkeer
en onderworpenheid beschrijft hij psychiaters en
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asielen. Vooral de laatste brieven zijn fascinerend. Alluderend op zijn ‘oeuvres du
démon’ (Aurélia en Pandora), noteert Nerval, om zichzelf en zijn correspondent
gerust te stellen: ‘Une fois ma tête débarrassée de ce mille pattes romantique, je me
sens très propre à des compositions claires. J'ai même des sujets d'opéra que je
pourrais vous envoyer en scénario.’ (p. 34). Een ultieme brief dateert van oktober
1854, enkele maanden voor de zelfmoord. Hieruit volgend citaat:
‘J'ai encore souffert, moralement, plus de deux mois dans la maison de
santé Blanche, où l'on était parvenu à me reintégrer. Je crois bien qu'il doit
y en avoir une aussi sévère en Autriche. J'ai aperçu cela je crois dans la
vallée de Salzbourg. Mon origine allemande que certains généalogistes
font remontrer au règne d'Othon II n'est pas je suppose, un motif à ce que
je sois si mal traité en France. Pourtant je reconnais que l'on m'a rendu
grand service en m'enseignant la dignité et j'en sais gré au bon docteur
Blanche, dont la lettre reçue devant vous à Weimar m'avait un peu
découragé.’12.
Ten slotte leze men de allerlaatste zin. Nerval definieert hier zijn meervoudig ego in
een formule die, mijns inziens, krachtiger klinkt dan de overbekende ‘Je est un autre’
van Rimbaud: ‘(...) vous m'excuserez de ce moi éternel qui dans ma bouche a été de
plusieurs syllabes...’ (p. 38).
Voor de lezer betekenen deze brieven een nieuw, hoewel steeds fragmentarisch
licht op een der meest aangrijpende profielen uit de Franse literatuur.

Eindnoten:
1. R. Barthes, Réponses, in Tel Quel, nr. 47, 1971, p. 89.
2. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Seuil, 1971, p. 13.
3. Armand Fraisse sur Baudelaire, textes recueillis et présentés par Claude et Vincenette Pichois,
Gembloux, Duculot, 1973, 85 p. En: Gérard de Nerval Lettres à Franz Liszt, textes inédits et
publiés par Jean Guillaume s.j. et Claude Pichois, Presses univ. de Namur, 1972, 39 p.
4. Natuurlijk betekent dit niet dat het werk van Baudelaire hoe dan ook zou ontsnappen aan
historische en ideologische determinaties. In dit verband herinner ik aan: M. Praz, The Romantic
Agony, Collins, 1966, pp. 157-171; J.P. Sartre, Baudelaire, Gallimard, coll. ‘Idées’, 1967 en
G. Bataille, Baudelaire, in La Littérature et le Mal, Gallimard, 1957.
5. Zie Armand Fraisse sur Baudelaire, p. 59.
6. (...) J'ai un peu exagéré le diapason pour faire du nouveau dans le sens de cette littérature sublime
qui ne chante le désespoir que pour opprimer le lecteur, et lui faire désirer le bien comme
remède.’ (Brief aan de uitgever Verboeckhoven van 23 oktober 1869, in Lautréamont, OEuvres
complètes, Livre de Poche, p. 433).
7. Cfr. M. Praz, op. cit., passim.
8. A. Fraisse sur Baudelaire, p. 61.
9. Waarschijnlijk aangesproken door dit contrast, schreef G. Bataille: ‘Entre-temps, je lis les Nuits
d'Octobre, étonné de sentir un décalage entre mes cris et ma vie. Au fond, je suis comme Gérard
de Nerval, heureux de cabarets, de riens (plus équivoque?). (...)’ OEuvres complètes, Gallimard,
t. III, 1971, p. 199).
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10. Cfr. R. Barthes, Le Plaisir du Texte, Seuil, 1973, pp. 14-15: ‘Ces deux bords, le compromis
qu'ils mettent en scène, sont nécessaires. La culture ni sa destruction ne sont érotiques; c'est la
faille de l'une et de l'autre qui le devient.’
11. Nerval was de eerste vertaler van Goethes Faust.
12. Lettres à Franz Liszt, p. 37.
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Kroniek
Daniël de Vin / Literatuur als alternatief voor ideologie
In zijn Nobelprijs-lezing van 2 mei 1973 in Stockholm, Versuch über die Vernunft
der Poesie,* tracht Heinrich Böll zijn rol als auteur in de huidige maatschappij nader
te bepalen. Vanuit een poging om de verschillende fasen in het literaire
produktieproces te beschrijven, dringt hij door tot de kern van de literatuur. Een
volledige reconstructie, een demystificatie van de actus scribendi blijkt praktisch
onmogelijk. Er blijft in de literatuur altijd een niet te verklaren tussenruimte over,
‘ein wenn auch winziger Bezirk, in den die Vernunft unserer Provenienz nicht
eindringt, weil sie auf die bisher nicht geklärte Vernunft der Poesie un der
Vorstellungskraft stösst, deren Körperlichkeit (...) unfassbar bleibt.’
Böll plaatst het geheime wezen van de literatuur, de ‘Vernunft’ van de poëzie
tegenover de verabsolutering van de ratio. Hij is er zich van bewust dat hij als schrijver
geen volkomen, totale oplossingen kan aanbieden en er zich toe moet beperken in
de tussenruimten binnen te dringen. Böll bakent de literatuur af van de ideologie,
filosofie, theologie en politiek, die wel de pretentie hebben op iedere vraag een helder
antwoord te geven. Hij verkiest de literatuur boven het menselijke denken dat eropuit
is in alle omstandigheden gelijk te hebben. Tegenover de hoogmoed, de arrogantie
van de Westeuropese beschaving stelt hij de bescheidenheid (hij verwijst in dit
verband naar Dostojevski, niet naar het christelijke begrip nederigheid, waarvan hij
zegt dat hij dit al te vaak als ‘vernedering’ heeft ervaren).
Böll keert zich tegen het dogmatische karakter van cathechismussen en rode
boekjes, tegen het misbruik maken van God en tegen een steeds verder verschoven
toekomstbeeld der mensheid, tegen iedere vorm van bevrediging der menselijke
zelfgenoegzaamheid. Hij verwijt onze beschaving haar imperialistische karakter en
is evenzeer verontwaardigd over de schijnbaar anti-imperialistische pogingen de
literatuur te splitsen in littérature pure en littérature engagée, waarbij alleen de
laatstgenoemde maatschappelijk relevant zou zijn.
Böll noemt de literatuur ‘ein Versteck des Widerstandes’, een schuilplaats voor
het verzet, en pleit voor haar internationale karakter. Een bewijs voor zijn stelling
vindt hij in de formele vernieuwingen van de literatuur: ‘gerade
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in ihrer verachteten und manchmal verächtlichen Schönheit und Undurchsichtigkeit
ist sie (de literatuur en de kunst in het algemeen) das beste Versteck für den
Widerhaken, der den plötzlichen Ruck oder die plötzliche Erkenntnis bringt.’
Böll eindigt zijn lezing met een waarschuwing aan het adres van diegenen die
klassenloze literatuur nastreven en de poëzie willen vernietigen; hij waarschuwt voor
de ‘Bilderstürmerei eines (...) blinden Eiferertums, das nicht einmal Badewasser
einlaufen lässt, bevor es das Kind ausschüttet’ en besluit als volgt: ‘Er erscheint mir
sinnlos, Alternativen wie konservativ/fortschrittlich aufzubauen. Die neue Welle der
Nostalgie, die sich an Möbel, Kleider, Ausdrucksformen und Gefühlsskalen klammert,
beweist doch nur, dass uns die neue Welt immer fremder wird; dass die Vernunft,
auf die wir gebaut und vertraut haben, die Welt nicht vertrauter gemacht hat, dass
die Alternative rational/irrational auch eine falsche war.’
Volgens Marcel Reich-Ranicki (‘Die Zeit’, 11-5-73) richt Bölls lezing zich tegen
de linkse ijveraars, tegen druktemakers en ‘nietskunners’, die zich voortdurend op
Marx en Lenin beroepen, en tegen verwende en zich vervelende kinderen van de
welvaartsmaatschappij, die de communistische wereldrevolutie als vrijetijdsbesteding,
als hobby gekozen hebben, omdat het genwoordig gewoon modern is in demonstraties
mee te lopen. Ik denk in dit verband vooral aan de functie van sommige littérature
engagée, die, hoewel zwak en naïef, toch succes heeft, omdat het doel voor bepaalde
mensen in bepaalde omstandigheden alle middelen heiligt.

Eindnoten:
* Bölls lezing werd op 2-5 door de ARD uitgezonden en op 3-5 in de FAZ (p. 22-23) gepubliceerd.
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De laatste ronde
Mag men ook de geschiedschrijvers niet geloven?
In ‘Levend verleden, de grote culturen der mensheid’ door Ivar Lissner,
oorspronkelijke titel: ‘So habt ihr gelebt’, vertaald door E. Straat, uitg. P.N. Van
Kampen en Zoon, A'dam, heb ik mijn geheugen omtrent de vóórchristelijke en
niet-christelijke beschavingen alweer eens opgefrist.
Anderen mogen de nieuwe ideeën betreffende de vermeende onmogelijkheid van
geschiedschrijving en het pedagogisch onnut van de daaruit op te steken kennis in
eenmaal verwerken, ik doe daar langer over, ik herlees getrouw en raadpleeg de
reizigers in de tijd.
Bij Lissner vroeg ik mij eerst af hoe een geschiedenis van Mesopotamië, Egypte,
Fenicië, Perzië, Palestina, Indië, Cambodja, China, Centraal-Azië, Japan, Australië,
Polynesië, Melanesië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Kreta,
Griekenland, Italië en Carthago, meest alle bestaande uit een opkomst, bloei en verval,
verspreid over tweeduizend en meer jaren, door een historicus geresumeerd kan
worden in vierhonderd bladzijden. Al gauw echter bleken de tot het uiterste
doorgedreven compilaties structuurlijnen zichtbaar te maken die het zeer gevarieerde
lot van de volkeren herleiden tot een paar patronen. Wat meer is, deze raccourcis
worden door onbetwistbare historische feiten afdoender bewezen dan de rijk
getruffeerde cultuurfilosofieën van Spengler, Toynbee e.a.
Worden ze in korte tijd door het zwaard gesmeed of in ondoorvorsbare eeuwen
door de zon gedroogd en gebakken, in hun groei zijn de grote culturen frugaal,
energiek, streng, hard, in hun bloei zijn ze evenwichtig, wijs, edel, menselijk en ze
vergaan door weelde, ontaarding, bewondering voor vreemde culturen, verdeeldheid,
rechtsbewuste opstand der horden.
Sumeriërs, Egyptenaars, Perzen, Semieten, Indiërs, Chinezen, Kretenzers, Grieken,
Romeinen, wanneer wij ze in afbeeldingen, geschriften of opgravingen in hun bloeitijd
betrappen op hun doordeweekse trant, zien we ze eeuwigmenselijk leven zoals wij:
beheerst door seks, vergroeid met hun geloof, gedetermineerd door plaats en tijd,
teder voor hun kinderen, gewonnen voor de zachte krachten van vrede, vriendschap,
naastenliefde, rechtschapenheid, barmhartigheid. Om het met de Shylock van
Shakespeare te zeggen, zoals wij lachen zij wanneer men hen kittelt en bloeden
wanneer men hen kwetst.
Gaan ze snel ten onder door nederlagen, of traag door uitputting, hun on-
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dergang is gewoonlijk te wijten aan hypercultuur van diezelfde humanistische
bloeitijdsidealen, de deugden die het doel zelf van hun beschaving waren en waarvan
zij de bestendiging van een betere mensheid in een betere wereld verwachtten. Hun
weerbaarheid verminderde, ze werden verslagen en zagen hun steden verwoesten,
of ze evolueerden en schiepen niet meer, ze stagneerden en vermolmden.
Men houdt de adem in en vraagt zich, na het indrukwekkend défilé van luisterrijke
culturen die niet konden standhouden, af: waren dit aanlopen tot een toekomst die
eenmaal de ganse mensheid definitief zal organiseren, of zijn het de indicaties dat
de mens tot zulke cultuur eigenlijk niet in staat is? Heeft hij de prikkel van
verdeeldheid, strijd en oorlog nodig? Moet er altijd een winnaar en een verliezer zijn,
een opkomer en een afgaander? Kan hij niet in vrede leven, vindt hij nooit rust?
De kennis van het verleden die tot ons is gekomen, laat die vraag niet
beantwoorden. Zij bewijst noch het een noch het ander, maar we moeten de vraag
blijven stellen. Gedoemd om de poging der ouderen opnieuw op te nemen en wetend
dat we kunnen slagen op hun gevarieerde manieren en nog andere, hebben we slechts
het probleem op te lossen hoe we onze verworvenheden kunnen verduurzamen op
het zeropunt van de Club van Rome of in permanente stijging.
Wanneer men zich veertig jaar lang voor overzichten als die van Ivar Lissner heeft
geïnteresseerd, begint men zich lichtjes te ergeren aan een gemakzucht der historici
waarop men in dit boek het best de vinger legt bij de beroemde megalieten van
Engeland, Bretagne, Zuid-Amerika en elders. De geschiedschrijvers beweren niet te
weten hoe die werden verplaatst.
Nu schuilt er in het verleden veel meer dat we niet weten dan wél en het bekende
zelf zit nog vol onjuistheden en hiaten, maar zo lang er nog in geen eeuwen gebrek
aan geheimen te vrezen is, moet men niet geheimzinnig blijven doen rond Stonehenge,
Gizeh en Tihuanaco, stenen die niet per helikopter werden gebracht, maar per boot
of wagen mét of zonder hulp van lastdieren. In de hoge Andes, waar het helemaal
onverklaarbaar schijnt te worden, wordt het geheim integendeel transparant. De
precolumbiaanse Andesvolkeren hadden noch wiel noch paard, noch schip. Lissner
hoefde dus niet te schrijven: ‘Hoe heeft men dat ontzaglijk rotsblok over een afstand
van honderden kilometers de hemelbestormende hoogten opgekregen? Men zal er
nooit achter komen.’ Dat is niet moeilijk. De hard-trachieten zonnepoort van bij de
honderd ton werd honderden kilometers ver over berg en dal gestoten en gesleept.
Dat is nl. het enige vervoer dat daar toentijds niet totaal onmogelijk was.
Een bedroevende en helaas onvermijdelijke gemakzucht is die van het
overschrijven. Een geschiedenis van de grote culturen der mensheid is bij definitie
tweede- en derdehands. Tot daar. Niet altijd echter wordt afgeschreven van de goede
auteur. Volgens Lissner bijv. brachten de Inkavolkeren mensenoffers, een misverstand
ontstaan onder de conquistadores, die niet genoeg Quetchua kenden om op te merken
dat die taal slechts één enkel woord heeft voor het jong van het dier en dat van de
mens. Leert het geraamte van het verleden dat de mens sedert zevenduizend jaar
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op ons gelijkt en sedert zevenhonderdduizend jaar gereedschap maakt, vuur stookt
en kiemen van beschaving draagt, het zegt ons niet dat hij hic et nunc in opkomst,
bloei of verval is. De verschijnselen van deze drie perioden komen voor in elk
tijdsgewricht. In eigen tijd staat men er te dicht bij. Nergens was men zich bewust
van een fatale ondergang, maar zelfs in de gouden eeuwen hebben de woordvoerders
der volkeren, de schrijvers, redenaars en staatslieden, het gevoel gehad bergaf te
gaan, gedweept met het verleden en gevreesd voor de toekomst.
De geschiedenis bevestigt niet eens onze dogmata betreffende dictatuur en
democratie. Er is nog geen beschaving geweest zonder slavernij. Wat Pericles ook
moge beweerd hebben, zijn Hellenen leefden niet in een democratie. Zij hielden
slaven. Wat Jacques Soustelle ook moge geschreven hebben, de Inkas schiepen geen
socialistische staat. Het volk had geen inspraak. De eerste christenen mogen
communistisch hebben geleefd, de mogelijkheid van een grote duizendjarige
communistische beschaving is geschiedkundig nog niet bewezen. De geschiedenis
leert ons niet welke houding wij moeten aannemen tegenover de acute dilemma's
van het ogenblik: kapitalisme of communisme, progressisme of conservatisme,
vrijheid of orde. De conditie waarin wij leven heeft zich in het verleden nog niet
voorgedaan.
De voorchristelijke culturen gingen ten onder door een kwetsbaarheid die wij
overwonnen hebben: hun beperktheid van grondgebied, bevolking en techniek. De
verwoesting van een paar steden doofde een duizendjarige cultuur uit. Onze
beschaving nu wordt kwetsbaarder juist door haar onbeperktheid. Door gans de aarde,
gans de mensheid en haast al de bekende natuurkrachten te beheersen loopt zij het
gevaar al wat leeft en de aarde waarop het leeft te vernietigen.
Ik ben er volkomen gerust in dat wij dit niet zullen doen en ik beroep er mij
daarvoor op dat we gedurende duizenden jaren een gestadig lichtjes stijgende lijn
hebben gevolgd. Een bewijs is dat echter niet, mijn gerustheid is niet meer dan een
gratuïte overtuiging.
De geschiedenis leert weinig en bewijst niets. Het is de verdienste van het moderne
criticisme dit te hebben aangetoond. Wat bijv. eenmaal gevolgd is uit een bepaald
aantal welbekende oorzaken, herhaalt zich niet noodzakelijk wanneer die oorzaken
zich bij, overigens onmogelijke, veronderstelling in dezelfde omstandigheden een
tweede maal zouden voordoen. Wordt een wereldoorlog verloren door een fout van
een der twee legerleidingen, dan is het nog niet zeker dat die legerleiding hem zonder
die fout zou hebben gewonnen.
De kritiek op de geschiedschrijving gaat uit van hetzelfde beginsel als die op de
mededeelbaarheid van het woord door de letterkunde, nl. het beginsel van de jongste
wijsgerige school van Wenen: er bestaat geen andere zekerheid dan de
proefondervindelijke.
Dit is een a priori waarbij men het volgende niet uit het oog mag verliezen.
Ten eerste, de positieve wetenschap zelf gebruikt, om tot haar proefondervindelijke
bewijzen te komen, hypothesen, mogelijkheden, waarschijnlijkheden en zou zonder
deze hulp nergens zijn.
Ten tweede, in vele zaken waarin men een besluit moet nemen, kan men onmogelijk
een proefondervindelijke zekerheid bereiken.
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Ten derde, de logische of morele zekerheden waarmee men zich vaak moet behelpen,
zijn toereikend.
Met alleen maar proefondervindelijke zekerheid kan geen gemeenschap een cultuur
opbouwen en geen enkeling in leven blijven. Cultuur is immers een in levensvormen
uitgedrukt antwoord op vragen waarvan de voornaamste niet wetenschappelijk kunnen
opgelost worden.
Wat de enkeling betreft, de man die per telegram verneemt dat zijn zoon in Zaïre
is verongelukt, heeft geen enkel positief bewijs. De rechter die een doodstraf
uitspreekt, heeft geen positieve zekerheid. De patiënt die tot een hoogdringende
operatie besluit, weet niet of hij het goede kiest. De vader, de rechter en de patiënt
moeten onmiddellijk reageren zonder een positief wetenschappelijk bewijs te kunnen
afwachten of eisen.
Het besluit is evident. Het is slechts een logische zekerheid, maar ze is even
betrouwbaar als een proefondervindelijke: Maant de preciezere kennis van de
ontoereikendheid van het letterkundig woord en de onbewijsbaarheid van de
geschiedschrijving aan tot kritischer lezen, ze vermindert noch de macht van het
woord, noch de onmisbaarheid van de historie. Zonder deze laatste zouden wij o.a.
niet eens weten wie wij zijn en wat wij worden.
Gerard Walschap

Auto-da-fe uit zelfverweer
Het navolgende is bedoeld als goede raad voor schrijvers en dichters altegader.
Iedereen bewaart wel ergens een aantal beschreven vellen papier met teksten die
niet gepubliceerd werden, omdat ze als niet helemaal geslaagd beschouwd worden.
De papieren worden echter bijgehouden omdat men leeft in de illusie dat ze mits
enig herwerken waarschijnlijk nog wel kunnen gered worden, of omdat er misschien
toch ergens wel een geslaagde passage in zit waaruit iets kan groeien. Zeer ernstige
auteurs hoort men ook nog wel eens beweren dat die teksten moeten rijpen.
Vernietig deze papieren.
Niet alleen is wat erop staat waarschijnlijk toch bar slecht, maar men moet er
rekening mee houden dat ook auteurs niet eeuwig leven. En na het overlijden bestaat
er een behoorlijke kans dat deze teksten opgedolven worden en alsnog gepubliceerd,
wat zeer kwalijke gevolgen kan hebben voor een reputatie die gewoonlijk al zo
moeilijk opgebouwd moest worden.
Een recent voorbeeld van deze trieste gang van zaken is de postuum door
Paris-Manteau gepubliceerde verhalenbundel ‘De dorpsveroveraar’ van Roger van
de Velde, die het feit dat hij tot onze meest bekende auteurs behoort helaas niet alleen
te danken heeft aan de kwaliteit van zijn werk. Hij was geen groot schrijver, maar
wat hij schreef behoorde toch tot het betere deel van wat door Vlaamse
kortverhalenschrijvers gepubliceerd werd, als men tenminste geen rekening houdt
met de mislukte verhalen in dit boek gebundeld. Het lijkt me wat lullig hier een aantal
ver-
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zachtende clichés achter elkaar te zetten: een enkele goede passage, een enkel scherp
beeld, een treffende typering, die het talent van Van de Velde verraden, enz. Feit is
dat al deze verhalen of banaal zijn, of onaf, of leuterig, of melo, of slecht geschreven.
Ze werden waarschijnlijk in een vergeelde map gevonden en enkel gepubliceerd
omdat de naam Van de Velde het altijd nog wel doet. Wat, in dergelijke gevallen,
niet altijd in het voordeel van de auteur uitvalt.
Fernand Auwera

Vrouw kookt soep te Destelbergen
Volgens de talmoed moet een man gedurende zijn leven een zoon verwekken, een
boom planten en een boek schrijven. Zo veeleisend is die talmoed nu ook weer niet.
Op zesendertigjarige leeftijd ben ik aan vijf boeken. Verzenbundels, toneelstukken
en andere papieren tijgers daar niet bijgeteld. Bij mijn weten verwekte ik tot nog toe
één zoon. Waarschijnlijk zullen daar geen meer bijkomen, want de meest aandachtige
lezeres mijner boeken blijkt alvast één titel à la lettre te hebben opgevat. In maart
van dit jaar '73 heb ik een stuk of zes boompjes geplant. Struikjes en bloemen verzorgt
mijn Denise. Terwijl ze hier in het rond en in de maand april van ditzelfde jaar duchtig
en luidruchtig machinaal zijn begonnen bomen te zagen, want die stonden in de weg
voor een respectabel aantal op- en afritten E-3, E-5. Ah, Les chênes que l'on abbat!
Je moet zoiets meegemaakt en gehoord hebben om te begrijpen hoe groot Malraux
en/of De Gaulle wel waren, om het even wie van beide de titel heeft uitgevonden
waar Le Grand Charles een deel van zijn mémoires heeft ondergebracht.
Schrijven is voor mij, net als voor Marnix Gijsen, een ernstige zaak. Men dient in
acht te nemen dat men minstens duizendmaal zoveel tijd steekt in het schrijven van
een boek als in het verwekken van een zoon en dan nog mag men van geluk spreken
indien zomaar geen dochter wordt geworpen. Wat die talmoed trouwens suggereert.
Dezelfde verhouding tijd is niet van toepassing bij boeken schrijven als bij boompjes
planten, want dan zouden paradoxalerwijze, onze parken vol staan van Balzacs en
Simenons en wouden zouden totaal ontbost worden om plaats te maken voor
boekenbeurzen.
Het tijdsgehalte in de boekenschrijverij naar waarde geschat spreekt het dus vanzelf
dat met onze pennevruchten niet mag worden geknoeid. Alhoewel. Marnix Gijsen
kan er van meepraten. Toen een uitgever het waagde een van zijn boeken met zeventig
grove drukfouten op de markt te brengen voelde hij zich bepaald voor het hoofd
gestoten. En terecht.
Toen een orgaan van de Belgische socialistische partij niet kon verhinderen dat
een arrivist met nazi-allures en Blitzkriegmaneuvers de zetel van Boontje bezette.
Ja, toen heeft een en ander voor gevolg gehad dat Gijsen geen recensies over zijn
werk meer wou lezen en dat ik van ziekenkas veranderde. Om te beginnen.
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Iris Murdoch heeft ooit een essay geschreven getiteld ‘The Sovereignty of Good’.
Deze voortreffelijke Engelse romanschrijfster pretendeert daarin dat vooral in de
literatuur aandacht voor het goede wordt gevraagd. De liefde van alle schijnwaarden
ontbloot, zowel als van alle perversiteit, want dit laatste betekent precies de Kwade
in hoogsteigen persoon, de Dood met de bedrieglijke zijige mantel der liefde
toegedekt. Niet zo direct en glashelder als André Demedts, maar wel subliemer, heeft
de schrijfster deze opvatting in een tiental romans weten naar voor te brengen. Ik
ben blij dat ik bij de talmoed ben vertrokken en levend bij Iris Murdoch ben
aangekomen. En voor al diegenen die in mijn geval zijn. Voor hen die hun
talmoed-schuld sedert lang hebben ingelost en die desondanks nog verder willen
leven. En niet alleen overleven. Voor ONS dus loop ik sedert geruime tijd met een
aantal ideeën in het hoofd die ooit aan de grondslag zouden moeten liggen bij het
ontstaan en de oprichting van een nieuw dagblad. Ik heb deze gedachten en plannen
zolang geheim en ongemoeid gelaten omdat ik niet als die Amerikaanse firma wou
varen die nu, te vroeg en te laat, haar elektronische apparatuur door een bende al te
voortvarende Chinezen op de markt ziet geworpen. Business is geen business meer,
zoals literatuur dreigt geen literatuur meer te worden. Uiteindelijk echter ben ik mij
in de literatuur zo goed thuis gaan voelen als mijn vuist in mijn broekzak en heb ik
de brui gegeven aan iedere vorm van journalistieke aspiratie. En alles wat daaronder
wordt verstaan. Te Dworp, 's middags van een kraakheldere lentedag heb ik ten
overstaan van een paar betrouwbare literatoren, journalisten, vertalers en Germanisten
de licentie van mijn uitvinding prijsgegeven.
Een nieuw dagblad dus. Vooral geen vernieuwd dagblad. Het onkruid met de
wortel, de molensteen en niet het wijwater. Titel vooralsnog niet geformuleerd.
Suggestie: waarom niet dagelijks een andere titel gekozen? ONS. OLIJK. ODIJK.
OOG. OOM. ORGEL. Vóór-pagina: weg met parlementaire verslagen en alle
demagogische politieke taal. In plaats van Nixons boxers-fysionomie een close-up
van een vlieg op een ruit en in plaats van de parlementaire verslagen een
wetenschappelijk gefundeerd verslag over oorsprong en aard van onze allen bekende
maar niet gekende huismus. Onderaan dezelfde pagina geen zogenaamde sexbom
met borsten als twee onaangeroerde bierflesjes in een overigens totaal geconsumeerde
bierbak. Westerlinck lachte zich rond en Gijsen keek mij nog altijd recht in de ogen.
Zodat ik kon doorgaan. Waarom geen bloem of een boomblad gefotografeerd en
verstandig-zachtaardig gecommentarieerd? Heeft iemand er baat bij dat in onze
verouderde kranten wordt geblokletterd dat het afgesneden hoofd van een jonge
vrouw in een bloempot werd ontdekt, precies op het ogenblik dat wij daags voordien
de rug van onze geliefde wasten? En wat kan het mij schelen dat het parket
onveranderlijk ter plaatse afstapt? Een strop dus voor Het Laatste Nieuws. Om kort
te gaan en niet alles van meet af aan te moeten prijsgeven: Denise, wanneer zij in de
soep roert, exciteert mij matiger dan vijftig Duitse cover-girls aan de wand van een
book-shop die hun voorbroek openen met twee verlakte nagels aan een ritssluiting.
Jaja, U las wel
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MATIGER, want op het vinden van de juiste maat zal het in de toekomst aankomen
wil het mensdom overleven.
Cockerill-Ougrée kan mij letterlijk en figuurlijk worden gestolen en het merendeel
vreemdelingen die er werken mogen voor mijn part stante pede terug naar hun moeder
worden gezonden. Racisme? Bijlange niet. Maar ik ken het juiste woord nog niet dat
slaat op het feit dat wij ons te goed voelen om hun arbeid te verrichten zodat wij die
mensen over de grens lokken met elektrische apparaten, terwijl wij hun appelsienen
verorberen en zij met kauwgom hun honger moeten stillen. Europese geschillen,
Amerikaans imperialisme en de problemen van de derde wereld. Wat doen we d'r
mee? In weerwil van wat Omer Grawet ons een tijdlang heeft willen doen geloven,
hebben alleen militaire gezagsdragers daar iets mee te zien. ONS gaat het allemaal
geen snars aan, evenmin als onze buur en de buren van onze buren, zoals in ‘De
maanvis’ van Willy Spillebeen voldoende wordt gesuggereerd. Ik breek geen lans
voor Spillebeen, maar ik wil er evenmin een breken voor de bijna niet meer bij te
houden werken die van overheidswege worden in beslag genomen en die dan prompt
op de bestsellerslijst verschijnen. Het wordt toch allemaal veel te doorzichtig? Waarom
geen vrouw geinterviewd die als een geisha is voor haar man en die daarom haar
dagen en haar leven derwijze indeelt dat zij nooit in de zon van publicitaire spots
komt te staan? Waarom geen kind naar de gronden van zijn liefdes en antipathieën
geïnformeerd? Wat weten wij van de vis die wij kopen en koken en van het brood
dat wij dagelijks eten? Van de boter gezwegen, die met schimmel bedekt in
Euromarkt-kelders rust. Vernemen wij ooit iets van weer en wind, sterren en planeten,
tenzij een gebrekkig ruimtelaboratorium wordt gelanceerd en op vrijdagavond wanneer
toeristen naar om het even waar moeten worden gelokt opdat zij zouden rijden,
bezoedelen en consumeren?
Nooit heb ik een dichter zo geamuseerd en begripvol zien lachen als Hubert van
Herreweghen toen die zei: Ik heb het vast: VROUW KOOKT SOEP TE
DESTELBERGEN, over vijf kolommen of nog: TEN HUIZE VAN TROUWE
ECHTGENOTE TE HEUSDEN. Zo'n totaal nieuw opgevat dagblad zou natuurlijk
zijn glans tot in de meest duistere hoeken van een televisiestation uitstralen.
Hartverwarmend perspectief. Niet alleen voor het literatuuronderricht zijn er blijde
dagen in het verschiet, maar ook en vooral voor de teeveekijkers, want komt ons
dagblad er ooit, dan krijgen wij kort daarop alvast minder voetbal op ons scherm en
bestaat de kans dat Eddy Merckx toch door de knieën gaat. Zowel het nieuws als de
kooklessen zullen misschien minder op het prestigieuze worden gericht en ons aller
programma Vergeet niet te lezen zal dan ‘Liever lezen’ worden. Wie wil meedoen
of wie bezorgt mij een degelijke staf integere medewerkers? Wie wil drukken en wie
neemt het verspreidingsapparaat onder zijn hoede? Maar vooral: wie verzamelt de
nodige gelden, want willen wij met ons nieuw dagblad niet weldra in het oude zeer
vervallen, dan mag het op zijn beurt geen instelling worden die op kosten van de
staat parasiteert. De nijpende vraag is immers of er bij anderen dan banken, directeurs
van staatsbedrijven, dokters en ministers nog gelden voorhanden zijn.
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Men bemerkt het: het is zoniet te laat, dan toch de hoogste tijd ter oprichting van een
nieuw dagblad. ‘Hoogst interressant; op papier zetten’, zei Albert Westerlinck aan
het einde van mijn betoog. Waarvan akte.
Werner Pauwels

Schuin probleem
Op een regenachtige zaterdagmorgen, staande voor mijn boekenkast, drong opeens
een probleem dat, zo realiseerde ik me, reeds jarenlang in me sudderde, beklemmend
tot me door. Volgens welk systeem drukt men auteursnaam en boektitel op de rug
van boeken?
Als men het hoofd schuin naar rechts houdt kan men gemakkelijk de titels lezen
op Vlaamse, Nederlandse, Engelse, Amerikaanse, Duitse boeken, maar om de titel
op de rug van Franse boeken te kunnen lezen moet men het hoofd schuin links houden.
Beantwoordt dit systeem aan een fysische, psychische, druk-technische, historisch
gegroeide eigenaardigheid van de desbetreffende volkeren?
Het probleem iets nader beschouwende ontdekte ik een aantal uitzonderingen die
het, als altijd, nog boeiender maken. Op de rug van bijvoorbeeld Pelican- en
Penguinbooks, gepubliceerd vóór ongeveer 1960, blijkt de titel volgens de Franse
slag (hoofd schuin links) aangebracht te zijn. Dat is eveneens het geval op mijn
exemplaar van ‘My name is Aram’ van William Saroyan (hehe - die naam was ik
helemaal vergeten, vroeger dweepte ik ermee) gepubliceerd door Phoenix, en op een
hardcover boek ‘The Faith of an Artist’ (edited by J. Wilson) verschenen bij G. Allen
& Unwin, in 1962. Men moet het hoofd eveneens schuin links houden om de titels
te kunnen lezen van alle door Querido gepubliceerde Salamander-pockets, en van
o.m. de bij W. Soethoudt verschenen boeken van Paul Koeck. Er zijn natuurlijk nog
meer uitzonderingen, maar die moet u (hoofd schuin links) zelf maar opzoeken.
De Franse uitgeverijen houden fanatiek aan hun systeem. Ik kon tenminste in mijn
boekenkast geen enkele uitzondering vinden - behalve dan de boeken van Jean Ray,
gepubliceerd in de Marabout-reeks, maar dat is een Belgische editie (Ed. Gérard,
Verviers).
Als iemand op deze prangende, haast nekkramp bezorgende vraag het antwoord
weet, dat hij het me dan laat weten...
Fernand Auwera
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Tijdschriftenrevue
Kentering
13 de jrg., nr. 3, 1973
Gedichten van M. Mok, Hendrik de Vries, Gerard Fieret en J.H. van Dijk. De beste
komen echter van Wim Hazeu: subjectiviteit en actuele tijdsbeleving sterk in elkaar
verweven. Jan van der Vegt publiceert een fragment uit zijn te verschijnen studie
over ‘ontwikkeling, samenhang en achtergronden bij A. Roland Holst’. Dit stuk
bespreekt vnl. gelegenheidsverzen i.v.m. Nederland en Oranje. Ben Cami vertelt
over zijn kennismaking met een gewezen huurling. S. Alexandrescu stelt de
Roemeense auteur Dimitru Tepeneag voor. Een verhaal van hem wordt in vertaling
opgenomen.

Raam
nr. 93, maart-april 1973
‘79’ is een zeer indringend, sfeervol verhaal van G.F.H. Raat. Ander, desoriënterend,
maar tegelijk ook fascinerend proza, is van E.N. Boerdam: ‘Verwoordingen’.
Satirische en moraliserende praatpoëzie schrijft Age Klink. Alleszins beter dan de
verzen van Sjef van Esch en Paul ter Beek. Jeanne Liedmeier onderzoekt het motief
van de tijd bij drie Russische dichters: Majakowski, Mandelstam en Achmatova.
Ruud Kraayeveld schrijft over ‘De methodologische onderbouw van een
literatuurtheorie’. Hij zet zich vooral af tegen recente opvattingen van T. van Dijk
en T. Aanbeek en legt in zijn besluit tot onze grote vreugde een sterke klemtoon op
de interpretatie van het afzonderlijke, unieke werk. Corn. Verhoeven kraakt het werk
van Belcampo: ‘De filosofie van het Belcampisme’.

De Periscoop
23ste jrg., nr. 7, mei 1973
Paul de Vree bespreekt de recente uitgave van Jan Walravens' verzameld proza. Hij
gaat daarbij ook in op zijn eigen relatie tot Walravens tijdens de periode van Tijd en
Mens. De gebruikelijke reeks poëzie- en prozarecensies, resp. door Fred de Swert
en André Demedts. Neer Vantina bespreekt de vertaling door Roger Andries van de
gedichten van Mao-Ze-Dong. J. van Remoortere bespreekt een paar S.F.-romans en
Ivo Wuyts schrijft een ‘fantasmagorische kroniek’, nl. over een roman van F. Marryat:
‘The Phantom Ship’ (1839).

Septentrion
2e jrg., nr. 1, april 1973
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J. van den Berg licht het Nederlandse krantenwezen door. H. Speliers presenteert de
beeldhouwer Roel d'Haese, in een rijk gedocumenteerd en geïllustreerd artikel. Het
werk van Simon Carmiggelt wordt ingeleid door Kees Fens. Volgt
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een keuze van enkele in het Frans vertaalde cursiefjes. Verder informatieve bijdragen
over ontstaan, ontwikkeling en toekomst van de Vlaamse beweging, over de historicus
Johan Huizinga en het onderwijs van het Nederlands in Wallonië. Yves Cazaux
huldigt Sadi de Gorter.

Heibel
8ste jrg., nr. 1
Dit nummer is een dossier ‘Bijdragen tot de literatuursociologie’, helemaal
bijeengeschreven door Frans Depeuter. Eerst een aantal beschouwingen ‘Over de
moraal van het taalgebruik’, waarin Depeuter de literatuur nogal dogmatisch een
aantal ethische normen wil opleggen en de aloude ‘vent’-theorie met veel overtuiging
oppoetst. Zoals de meeste stukken in dit dossier vertoont zijn betoog een eigenaardige
mengeling van rationele en emotionele argumentatie, van intelligente nuancering en
simplificatie. Volgt een enquête bij auteurs uit de reeks ‘Literatuur vandaag’ van de
Standaard-Uitgeverij over mistoestanden, willekeur e.d. bij de behandeling van
auteurs door die uitgeverij, gevolgd door ‘De ongelooflijke, maar ware geschiedenis
van een manuscript, en andere fantastische avonturen’. Blijkt ten overvloede, dat de
literatuur in het uitgeversbedrijf stiefmoederlijk behandeld wordt, dat economische
motieven daar (uiteraard) doorslaggevend zijn, enz... Het meest zinvol lijken in dat
verband de reacties van G. Adé en D. Robberechts, die aandringen op een zakelijke,
juridische aanpak, gegrond op een degelijk gedocumenteerd dossier. Over dezelfde
problematiek, de positie van de auteur en de literatuur, handelt de tekst van een lezing,
gehouden op de jongste boekenbeurs te Antwerpen. Meer zijdelings op de kwestie
betrokken zijn een sterk ethisch gerichte recensie van Van het Reves ‘De taal der
liefde’, een lezing over de dichter Pol le Roy en even eerlijke als ongelukkige
fragmenten uit een briefwisseling met Walter van den Broeck.

De Vlaamse Gids
57ste jrg., nr. 5, mei 1973
Herwig Leus heeft een uitgebreid gesprek met de dichter Mark Dangin, die zich hier
vooral laat kennen als een romantisch individualist en anarchistisch dromer. Zijn
verschillende bundels worden chronologisch besproken. Volgen enkele verzen uit
‘De Mec van Caroline’, een bundel in voorbereiding. Tone Brulin schreef een actueel
maar vreemd verhaal: ‘De Feminine Mystique’. Ander proza is van ene Roel Richelieu
van Londerseele; gedichten komen van W. Vaerewijck. Dr. N. Verschoore schrijft
over ‘Heinrich Böll en de literatuur in Duitsland’.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
26ste jrg., nr. 3, maart 1973
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‘Dionysos Absconditus’ is de titel van een romanfragment door L. Veydt. Het handelt,
boeiend betogend, over problemen rond de opvoering van Euripides' ‘Bakchanten’.
Heel anders, poëtischer en suggestiever is een fragment van Roger Pieters: ‘Dansen
op de zonnestralen’. Jan Vanriet publiceert ‘Zes gedichten’. N. Bertouille-Jacquet
schrijft over ‘Animistische denkbeelden in ‘De Sirenen’ van Maria Dermoût;
Jean-Marie
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Maes heeft het over ‘Zin en onzin van de literatuurwetenschap’: een zinvol maar
misschien nogal overbodig stukje.

Maatstaf
21ste jrg., nr. 12, april 1973
Een bijzondere aflevering over de nu 85-jarige Adriaan Roland Holst. Na een fragment
‘Herinneringen’ van de dichter zelf volgen huldebijdragen en enkele op het werk
betrokken opstellen. Harry G.M. Prick schrijft over ‘Twee bezielden: A. Roland
Holst en Lodewijk van Deyssel’. Hij draagt heel wat, soms pittoresk feitenmateriaal
aan i.v.m. het debuut van Roland Holst, de kennismaking met Van Deyssel en de
blijvende waardering van deze laatste voor het werk van de gevierde. H. van den
Bergh gaat na welke de post-symbolistische kenmerken zijn in het werk van de
dichter. In ‘Kanttekeningen bij het werk van A. Roland Holst’ brengt A.F.
Ruitenberg-De Wit opheldering van een aantal allusies en correspondenties doorheen
het dichtwerk. De overige bijdragen halen herinneringen op of huldigen de ‘Prins
der Dichters’.

Tirade
17de jrg., nr. 187, mei 1973
Ook hier wordt A. Roland Holst gehuldigd, in een van verering stijfstaand artikel
van J.H.W. Veenstra: ‘Bij Jany over de vloer’. Wies Roosenschoon ontleedt, o.m.
op basis van substantief-frequenties, de thematiek in het dichtwerk van Hanny
Michaelis, van Water uit de rots (1957) tot Wegdraven naar een nieuw utopia (1971).
Twee interessante bijdragen over literaire kritiek sluiten in sommige opzichten nauw
bij elkaar aan. Ton Anbeek vraagt zich af ‘Bestaan recensies uit oncontroleerbare,
zinledige beweringen?’. In een alleszins op het eerste lid van die vraag positief
antwoord ziet hij terecht geen reden om ‘het hele bedrijf maar op te doeken’. In
‘Terugblik op Merlyn’ onderzoekt Ruud A.J. Kraayeveld van op afstand kritisch de
methode en praktijk van dat blad. Hij stelt enkele fundamentele tekortkomingen in
het licht. J.H.W. Veenstra heeft het over ‘De sollicitant van Lebak’. Hij reconstrueert
nog maar eens de Lebak-zaak.

Varia
- De Gids (1973, nr. 3) bevat vnl. een keuze uit het jongste werk van 13 dichters:
Armando, H.C. ten Berge, R. Bloem, H. Claus, J. Elburg, R. Geel, J. Groot, Habakuk
II de Balker, G. Kouwenaar, H. Mulisch, C. Nooteboom, A. Roland Holst en J.C.
van Schagen.
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- In Gezelliana (3de jrg, nr. 3-4, 1972) o.m. een zeer diepgaande analyse en
interpretatie van ‘'t er viel 'ne keer...’ door J. Aerts, tegen de achtergrond van Gezelles
poëtische persoonlijkheid.
- In Wetenschappelijke Tijdingen bespreekt A.M. Musschoot de studie van Prof.
M. Rutten over ‘De Interludiën van Karel van de Woestijne’.
- Ons Erfdeel (1973, nr. 2) bevat, wat de letterkunde betreft, hoofdzakelijk recensies
over romans van Ruyslinck en raes, over poëzie van Willem M. Roggeman, concrete
poëzie, en over essays van Westerlinck, Elemans en Van Itterbeek.
- Open Deur (5de jrg., nr. 2, 1973) bevat de lijst van toelagen aan de letterkunde,
1972.
H. Brems
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Hubert van Herreweghen / Vogels, van wind verzadigd...
Vogels, van wind verzadigd,
van lucht en klapwieken moe,
alnaar het zonuur zich matigt,
dalen ze en vouwen zich toe.
Vrouwen, vanbinnen gehorig
aan wensen van aarde en maan
zie 'k mantels vouwen en hoor ik
zwarter naar het water gaan.
En verzen, van leven dronken
weten niet meer wat gedacht
en zwijmelen, de zon gezonken,
half in 't licht, half in de nacht.
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Piet van Aken / De eerste Goddemaere
In struweel en bos hangt het licht als verstorven herfstrag. Met de knieën op het koele
mos, ontredderd gevangen in het genot van zijn zwellende sappen, zit hij en tast het
gladde, onbehaarde lichaam van het meisje af. Zwerfhonden blaffen. Met haar
lichaamsgeur beklijfd op zijn vingers rent hij, het sprokkelhout knapt onder zijn
eeltige voeten. Ver achter hem, in het beluik der getekenden, is een ratel amper
hoorbaar. Opduikend in het harde licht ziet hij de platboomse boot met de man die
de fuik overboord hijst. Hij rent langs de oever, met elke pas hakt zijn elleboog in
het lis. Ergens in de lange, schuine rij hurkt en knielt hij en wiedt het droge, stoffige
land. In de verre hofgracht kwaken de kikkers. Af en toe klinken jeugdige stemmen
op in het spoor van de klimmende en duikende valk. Later, in het donker, ligt hij op
zijn bed van stro en geeft een geur van aarde af. Hij hoort de anderen fluisteren en
bewegen. Hij betast zichzelf en glijdt af in een slaap die door het gehuil van
kettinghonden wordt doorkerfd.
Over zijn staan en vallen gaan maren rond. Uitvoerig wordt hij opgeroepen, met
archaïsche gezegden, met vervormde en vervormende woorden, kringend omheen
daden die hij stelde, gebeurtenissen die hem gevielen, woorden die hij sprak (althans,
die hem in de mond worden gelegd). Hij wordt benoemd: Goddemaere. Beschreven:
een lange, roodharige man, beenderig, mager, breedgeschouderd, smal in de heup;
hij heeft de kromme benen van de ruiter, de lijzige, wiegende, tastende loop van de
schipper, de grote, eeltige, aardkleurige handen van de akkerslaaf. Hard aangesneden,
sjabloon-achtig staat hij in landschappen waarvan de wazigheid niet helemaal de
gelijkenis met de huidige verdoezelt (de hoge akkers omheen het gehucht, de oevers
van de rivier: zuidwaarts de moerassen, de schorren achter de dijken, noordwaarts
de heuvelflanken, de kleiwinningen, de onooglijke kapel met de tobbe gewijd water
waarin de lijders aan zilt, schurft en andere huidkwalen hun besmetting uitdragen in
plaats van ze te bezweren): alsof het volstaat de blik te verhuifelen, de hijskranen,
de baggers, de met stookolie verhitte ovens, de hoge, ranke, onder tijd en ontij en
gewicht hellende
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schoorstenen, de huizen in vergrauwde baksteen weg te denken om het land voor
zich te zien waarover hij stapte, dat hij naar zijn stugge grillen plooide, dat op de
kracht van de verbeelding naar kleur en geur en begroeiing duidbaar is.
Zijn ogen zijn lichtblauw, waakzaam, wantrouwig; tussen de lichtrosse wimperwortels
zijn de oogleden bestoft. Omdat hij een mythe vult en voedt is hij aan niets gebonden,
behalve aan zijn eenzaamheid: hij heeft geen vrienden, op het dier na dat hem trouw
en dienstbaar is, dat de gluiperige menselijke omwereld tot contextuele recipiënten
herleidt. Om dezelfde reden is hij ongewapend, op de dolk na waarmee hij ongelooflijk
snel en bedreven omspringt en die in de korte, lederen schede hangt, hoog en schuin
op de linkerheup, bliksemsnel te grijpen door de bruine, gespierde hand die zelfs op
vredige, ontspannen ogenblikken bedrieglijk loom in de buurt van het gevest draalt.
Hij nadert in een stofwolk, een nimbus, vanuit het zuiden door de zon bestraald, door
grondhitte omzinderd.
Het stof bezinkt, onthult hem terwijl hij met één hand op de onrustig gestrekte nek
van het paard voor zich uitkijkt in de laagte. Westwaarts verbreedt de rivier,
oostwaarts vertakt ze smal en kronkelig. Over de rivier staat het land blank onder de
zon, hier en daar liggen eilandjes als drijvende pollen. Schuin zuidwaarts staat een
stompe toren amper zichtbaar achter het hoge groen. De hitte deint en trilt laag bij
de grond. Hij stapt af, stampt de stramheid uit zijn benen, loopt te voet verder. Het
paard volgt hem, de beschuimde muil naar de grond gericht waar hun stappen wolkjes
stof opwerpen dat als distelzaad verwaait. Wilde munt geurt langs de uitgedroogde
greppels. Uit de haver zwalpen logge, luie raven op en neer. Lager, waar de helling
afvlakt, krinkelt dunne, amper uitwaaiende rook uit de sudderende grondhitte op;
het duurt eer hij de brandgeur op zijn adem krijgt, de hurkende, bezige gedaanten
herkent. Een geit mekkert de stilte stuk. Hij blijft staan. Het gelaat geheven naar de
harde zon luikt hij de ogen, laat zijn huid het impact van de herinneringen, van de
onwillige herkenning opvangen. Hoe lang staat hij verdroomd? Hoe hard is hij?
Getaand en pezig is zijn lichaam, hard en berekend zijn wil; rond de solar plexus
wordt hij week en warm, smeltensklaar. Hij gaat de zwakte tekeer, grijpt de leidsels
en loopt verder. Hij hoort het gedempt, vervloeid gekwaak van de kikkers, zwenkt
over de aangestampte, met verharde uitwerpselen bestrooide aardeweg het erf van
de havezate op, gaat op de houten, vierkante bronput af. Een hond komt blaffend
aanrennen, een langharig monster op korte poten, dat kennelijk op bange, vluchtende
prooien is afge-
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richt, dat ontredderd wordt door de onbewogenheid van man en paard, zijn drieste
ren dwaas afremt en met de harige buik op de grond gaat liggen en met gele ogen
naar hem opgluurt. Een jonge boerin komt naar buiten, verhuifelt met de hand de
ogen tegen de felle zon, loopt op de man toe. Hij knikt haar toe, vraagt of ze iets te
drinken kunnen krijgen. Ze knikt en hij trekt de wip neer, laat de emmer plonsen,
trekt het koord met vlotte, overhaalse bewegingen op. Hij zet de emmer neer, schept
met gevouwen handen water en drinkt. Er is ook melk, zegt ze, vers van de geit. Hij
wrijft de rest van het water uit over mond en kin, spuwt in het stof, strijkt met de
behaarde rug van zijn pols over de lippen terwijl hij naar haar opkijkt. Ze loopt
gehaast terug en hij tilt de emmer op en drenkt het paard. Waterdruppels spatten op
zijn polsen, dringen door de spannende stof en prikken de huid van zijn dijen. Als
de boerin terugkomt laat hij de lege emmer aan de wip omhoogzwaaien, neemt de
kroes aan en drinkt ongehaast de scherpe, frisse melk. Ze kijkt naar zijn keel, naar
de rosse haartjes onder het open wambuis. Hij hijgt bedwongen, geeft de kroes terug
en bedankt haar: hij komt de meester spreken. Ze kijkt hem aan, haar glimlach is
onzeker, begaan: hij moet hier vreemd zijn, het kasteel bestaat niet meer; althans, er
is geen meester meer, hij is al jaren dood, de jonge meester is gevallen, ergens. De
jonge meesteres heeft van het kasteel een klooster gemaakt, zijzelf is abdisse. Hij
knikt, bedankt haar nogmaals, werkt zich met een zwaai in het zadel. Stapvoets rijdt
hij de brede zandweg af. Het gekwaak van de kikkers zwelt aan, breekt uiteen in
herkenbare klanken, wordt honend als hij de brug bereikt. Hij stijgt af, loopt de brug
over en laat de zware klopper op de poort bonken. Achter het betralied kijkgat gaat
het luikje open, in verwondering gesperde ogen monsteren hem. Hij wil graag de
abdisse spreken. Het luik klapt dicht. Hij staat met de hete zon in de nek, de koude
melk doet hem nu het zweet uitbreken, het loopt tappelings langs zijn neus omlaag,
kietelt zijn bovenlip. De poort zwaait eindelijk open, de non nijgt het hoofd, achter
haar aan loopt hij het lege, doorblaakte binnenplein over, de brede pui op, de gang
in. De non duwt een deur open, hij stapt langs haar heen naar binnen, als hij omkijkt
is ze verdwenen. Hij gaat bij het hoge raam staan en kijkt naar buiten, de koele stilte
drukt in zijn rug. Hij hoort haar niet binnenkomen, hij ruikt de geur van munt en
keert zich om. Ze is lang en mager, de donkere blik is behoedzaam, de huid is geel
en dof. Met de handen gevouwen op de borst kijkt ze hem aan; zijn rood, bestoft
haar springt links en rechts boven de voorhoofdsknobbels in stugge krullen omhoog,
het harde tegenlicht van het doorzonde raam doet hem gehoornd lijken. Wie heeft
ze voor zich? Haar stem is beheerst, de laatdunkendheid verhuifeld. Ze blijft
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volkomen roerloos, alsof ze bang is dat de kleinste beweging de schrale hardheid
van schouders, borsten en bekken bloot zou geven, ze staat zonder verweer in het
scherpe licht. Hij beweegt amper: Goddemaere, een vrije heer. Zijn stem heeft een
licht raspende toon, ze weet niet of eerbied of verholen spot te onderkennen zijn. Ze
knikt kort: zijn naam staat in het boek van de D'Hursels: Donaat Goddemaere, een
jonge laat, die indertijd haar broer gevolgd is in de oorlog tegen de ketters. Hij
bewondert haar geheugen, haar vlugge geest. Onberekend, onverhoeds beweegt hij:
hij stapt op haar toe, buigt een knie, in een wolk van munt nijgt hij zijn voorhoofd
naar haar kleed. Zijn agressieve deemoed breekt haar roerloosheid, de knokkels van
haar vingers worden wit, met gestokte adem buigt ze het hoofd, kijkt ze neer op het
rode, stugge haar, de bruine, bestofte nek, de bleke, sproetige gleuf tussen de
schouderbladen. Ze ademt de scherpe geur van paarden in. Ze deinst een stap van
hem weg, kijkt hem met een soort van beduchte vijandigheid aan terwijl hij overeind
komt: wat wenst hij? Zijn mondhoek vertrekt alsof hij een glimlach bedwingt: tien
dagmaat land langs de rivier. Ze staart, hij merkt dat haar ogen bruin zijn, het wit is
slijmerig verguld als bij een konijn: het land is niet te koop. Hij knikt, alsof hij het
antwoord had verwacht en goedkeurt: in pacht dan. Wat heeft hij op het oog?
Dagbouw. Ze kijken elkaar aan, haar blik verroert niet doch hij heeft het gevoel of
ze hem kil, smalend haast van het hoofd tot de voeten monstert: de brede schouders,
de getaande armen, de lange, kromme benen. Hij alleen? Hij glimlacht nu openlijk,
ontwapenend: hij neemt de mensen mee in pacht. Met iets als een zucht geeft ze zich
onwillig gewonnen; ze doet een stap achteruit, maakt een beweging alsof ze zich af
gaat wenden: tien dagmaat mag hij hebben; niet hier, verderop in de elleboog waar
de rivier splitst, in de buurt van de leprozerij. Ze laat het woord hangen als een
speekselbel tussen haar droge lippen. Hij knikt ernstig, geen zweem verwondering
geeft hem bloot, het ontzag voor haar verholen hardheid blijft onderhuids bedwongen:
door de zwakheid van haar broer heeft hij zich opgeworsteld, nu duwt zij hem met
zijn gezicht op zijn verleden, haalt ze de afgeknapt gewaande strengen aan waarmee
hij nog steeds aan zijn gore, duistere afkomst gebonden ligt. Hoe onverhoeds boeit
ze hem! Hij vraagt zich af wat ze op hem verhaalt, wat haar door anderen, of door
haarzelf, werd aangedaan? Hij wordt gewaar hoe de zon daarbuiten brandt, alles in
een scheurend licht zet; de muntgeur tussen hen verschaalt, ontbindt op een donkere,
weeïge vleug van kuisboom. Hij kan de zaak regelen met de rentmeester, in het grote
huis stroomafwaarts, Crequi is de naam. Weer knikt hij, met het hoofd schuin vraagt
hij of hij mag terugkomen. Ze aarzelt even: alleen wanneer Crequi zou verleden
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zitten met bescheid. Ze wendt zich af, met de hand op de deurknop keert ze zich om:
een van haar maagden zal hem weer uitlaten. Hij blijft alleen achter, meent heel even
dat hij ver weg, gedempt, een bel hoort rinkelen. Hij ruikt de gesloten leegte van de
kamer, ziet de zon op de ramen blekkeren; hij voelt iets als opluchting, versneden
met een vaag gemis. Als de non de deur opent en schuw zwijgend het hoofd nijgt,
stapt hij langs haar heen naar buiten.
Terwijl hij het binnenplein dwarst staat zij, daarboven in de veelhoekige torenkamer,
achter het raam: ze ziet de poort achter hem dichtzwaaien, even later ziet ze hem
wegrijden. Lijfelijk bespringt haar de verzoeking van dagdroom en herinnering: ze
voelt het lauwe, levende lijf tussen haar dijen, het paard danst zijlings, maakt zich
op voor de felle galop, ze klemt zich vast om het middel van de man die losjes in het
zadel zit, ze drukt zich tegen hem aan, de aarde is afgrondelijk diep onder haar, haar
liezen prikken en gloeien. Met de ogen gesperd op het door grondhitte vertroebeld
droombeeld deinst ze naar de harde brits, sluit de ogen op het vloeibaar glas dat
achter de donkere, koele raamlijst deint en tolt. Haar huig is droog en raspig, de
duistere nacht van de ziel omwikkelt haar en scheurt haar open, krampend verharden
haar spieren, haar lichaam kromt zich opwaarts als een boog, een cirkel die trilt en
zindert van onvermogen om zichzelf te sluiten. Hoe lang ligt zij in versteven hunker?
Wak wordt zij en smelt. Haar eeltige hielen schuren over het harig dek. Ze zwaait
de slaaplome benen van de brits, zit stram rechtop tot ze het duizelen bedwingt, tot
het kolken en tollen van giftige kleurspatten achter haar gesloten oogleden tot zacht
avondrood, tot veilig nachtzwart verstilt. Met het hoofd naar het doorzonde raam
gewend laat ze zich op de knieën vallen; gekneusd strekt ze zich languit op de vloer,
haar gloeiend lichaam zuigt de lavende kilte van de tegels op, de in harde vierkanten
gehakte stukken klei die in vuur gebakken, in water zijn gekoeld. Met droge,
scheefgeplette lippen kreunt en stamelt ze. Verstaanbaar is het woord: liefde. Amper
hoorbaar, het woord: God; verminkt, gutturaal afgehakt als de stronk van een langer
woord, van een naam die niet genoemd wil worden.
Waar haalde hij het goud dat hij, achteloos, in zijn leren zadeltas meedraagt, dat de
blik van Crequi zwemmerig maakt, zijn mond doet kwijlen terwijl hij de
pachtovereenkomst in het boek van de heerlijkheid schrijft? Crequi ziet ook het
perkament dat hem tot vrije heer verklaart, met het zegel van de heerlijkheid D'Hursel.
Daarna hort zijn stem, worden zijn handen beverig. Maar zijn drachtig oog is sluw;
hij is een bastaard in wie
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het bloed van de D'Hursels amper versneden is. Hij heeft de haviksneus, de grote
boventanden met aangezette gloppen van de oude D'Hursel, de slijmerige ogen, de
gele huid, de flitsende, door wantrouwen gescherpte geest van de laatste D'Hursel
die met gebed en kuisboom het schreeuwen van haar bloed bedwingt. Met de
rechterschouder opstulpend als een bochel gaat hij naar de kast, neemt zonder aarzelen
de foliant en komt terug. Hij slaat de bladen om, met de knokige vinger van regel
tot regel schuivend leest hij toonloos de namen van de gehorigen die blootvoets
meegegaan zijn toen de jonge D'Hursel overmoedig uitreed tegen de ketters:
Jansseune, Egberdts, Adriaensz, Goddemaere; met de vinger op het blad zwijgt hij
en richt de zwemmerige blik op de man tegenover hem. Goddemaere knikt, zijn
glimlach ligt als verslijmd in de bezwete mondhoek, hij zwijgt tot Crequi met een
oudemannengebaartje de hulpeloosheid van zich afschudt als een stramme hond de
waterdruppels, naar de kast terugsloft en overdreven lang met de rug naar hem
toegekeerd blijft staan. Goddemaere kijkt geduldig, met iets als kille aandacht, als
vreugdeloze vermaaktheid naar de bochelschouder, de geriggelde vale nekhuid die
tussen de sluike, schaarse haren glimt. Hij gunt de oude man zijn pretje met de foliant,
de gestokte poging om hem met de neus in het verleden te duwen. Als er iemand
door dat verleden geobsedeerd wordt is het Crequi zelf: terwijl hij de foliant op zijn
plaats schuift en frunnikend doende blijft, probeert hij zich behoedzaam, ongemerkt
te ontdoen van de weerhaken die de ongelegen Goddemaere hem in het dorre, taaie
vlees heeft geplant. Goddemaere weet dat Crequi niet enkel uiterlijk op de jongste
D'Hursel lijkt: hij is doordesemd van godsgeloof, verzuurd door hunker naar
uitverkorenheid, verscheurd door de honden van trots en deemoed; woeste versterving
heeft zijn vlees gehavend, zijn spieren verkreupeld, zijn klieren drooggelegd. Hij
keert zich rukkerig om en staart Goddemaere hard aan. Goddemaere geeft geen
krimp: zijn lange, jonge lichaam stuwt zijn diepste sappen naar zijn huid, hij zweet
als een hengst, zijn geslacht stulpt schaamteloos uit de lies, hij geeft een geur van
paarden af die Crequi beklemt (die hij met angst en vrees herkent van in de verre tijd
toen hij de kleine D'Hursels onderrichtte, toen hij de vrouwen schuwde en misprees,
toen hij in stal en graaswei kokhalsde in de geur van bronst), een geur ook van
besmetting, alsof hij ongeweten aangestoken werd terwijl hij de ketterse oogsten te
vuur en te zwaard vernielde, zich kuipend ontworstelde aan zijn gehorigheid zodat
hij nu, hier, godslasterlijk zijn dierlijke mannelijkheid kan uitstallen, hem met een
schijnheilig onbewogen gezicht zit uit te lachen, hem bejegent als zijn gelijke. Of
als zijn mindere. En met zijn blakend welzijn de door God gewilde orde verkracht.
Haat en walg rispen in Crequi op
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als maagzuur, zijn keel brandt. Sprekend over pachttermen en condiciles ziet hij het
lange lichaam van Goddemaere naakt, gerekt, half gevild aan de galg hangen, oog
in oog met Beëlzebub hoort hij zijn eigen afgewogen, ambtelijke woorden
verbrokkelen tot een soort van onverstaanbaar gemurmel waarin zijn stem stamelend
haar weg zoekt en ten slotte stokt.
Door tijd en ruimte, door nacht en ontij loopt het slijmspoor van de geest: de
gedachtenkronkels van Crequi zijn ook de onze, amper is het patroon verbogen en
vervaagd. Bezworen door het drachtig oog van Crequi zien wij de schim van
Goddemaere; ze rekt en krimpt, verglooit vrouwelijk, verhardt mannelijk, verkleurt
in diafane walmen die ze hortend, dansend afwerpt als sluiers van huid: het zwart
van het roet, het geel van het zwavel, het grijs van de nevels over het bedauwde land.
Jong en mager rent hij blootvoets achter het paard van de jonge D'Hursel aan,
aardklonters spatten hem op de huid. Hij kamt het paard, drenkt en voedert het. Hij
slaapt in hooi, in gesloten schuren, onder wijde hemels. Hij spoelt het stof van zich
af, vergeefs. In de koele ochtendlucht leunt hij over de drinkbak; zijn naakte rug is
mager, de kou pukkelt zijn witte, met bleke sproeten gevlekte huid. Met een
halfontloken, gestold glimlachje om de mondhoeken ziet de jonge D'Hursel vanuit
het open kamervenster op hem neer. En later, van op zijn paard: moeiteloos,
gewichtloos rent hij, de lippen wijken in een benieuwde verwachting, af en toe spuwt
hij het stof uit zijn mond. Zo verdwijnen ze, behalve uit de giftige verbeelding van
Crequi, die ook de onze is (verbogen, vermangeld door chromo's, flarden lectuur,
schutting-tekeningen en filmsequenties), die hem volgt en kwijtraakt, zoekt en opvangt
als een spotlight. In de duistere tent liggen ze naast elkaar, de hand van de jonge
D'Hursel weegt in de liesstreek van Goddemaere. Vuren flakkeren in de nacht.
Geluiden drijven aan: de slijmerige, drillige lach van de kamphoeren ergens nabij
en, verder weg, tegen de donkere bergflanken, de schorre, bezwerende, jankende
stemmen van de ketters die zich in zwerfhonden hebben omgetoverd. Die de slaap
van Goddemaere onrustig maken. Overdag liggen de bergflanken naakt in het harde
licht van de zon, de ruggen kartelen de lucht. Het stof drijft met de hossende scharen
mee. Als een trechter vernauwt de vallei tussen de glooiende gaarden. Onverhoeds
rolt het gehuil als een lawine op de onbeschermde flanken neer, paarden steigeren,
hinniken boven het gegrom van happende honden, boven het gekletter van wapens,
het bevelend geschreeuw en het verwoed gehijg klinkt de doodsschreeuw van de
verslagenen. Goddemaere vangt zijn meester op als het paard steigert met een piek
in zijn strot. Terwijl hij wankelt onder het gewicht van D'Hursel ziet hij het jonge,
baard-
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loze gezicht van zijn vijand die gebukt onder de buik van het paard door rent en het
korte zwaard opheft. In één vloeiende beweging rukt hij zijn meester achter zijn
beschuttende heup en schopt hij de jongen in de lies. De pijnkramp van de jongen
duurt amper een oogwenk, doch langer dan Goddemaere nodig heeft om hem de dolk
in de buik te steken. Later, als het stof en het rumoer bezonken zijn, wijkt D'Hursel
niet meer van de beschermende heup van Goddemaere; zij aan zij trekken zij de open
stad binnen, het rumoer van plundering en schoffering glijdt langs hen heen, zij aan
zij lopen zij als gelijken die hun trots en hun deemoed hebben afgeworpen, die het
gevoel hebben alsof ze onder een glazen stolp bewegen terwijl alles daarbuiten hen
met verwondering slaat. Als de schuimtop van een golf die links en rechts in zijn
eigen gewelddadigheid teloorgaat lopen zij in het rumoer dat almaar zwakker wordt,
gaan zij het hoge witte huis binnen waarin de verstilde koelte hen vervreemdt van
het stof en het zonlicht daarbuiten, belanden zij in een kamer waar het zonlicht door
een boograam in brandglas omgetoverd wordt in een stolp van kleuren waaronder
de twee mensen op het bed ingezwachteld liggen in bezwerende onbeweeglijkheid.
Mooi en bleek liggen de man en de vrouw: aan ieders voeten staat een vurenhouten
koffertje met brons belegd. D'Hursel heeft geleerd dat de boze zich het liefst in
misleidende schoonheid verheelt, doch zijn wijsheid is machteloos tegen de magie
van het nobel gelaat: buiten zijn wil om wordt zijn hand geheven en op het brede
voorhoofd gelegd. Omdat hij doodskou verwacht lijkt het hem of hij zijn vingers
brandt; hij rukt zijn hand terug en hakt een kruis in de lucht terwijl hij Goddemaere
aanstaart. Goddemaere kijkt naar de vrouw, zijn blik volgt de lijnen van haar verholen
lichaam, verstart op de borsten, speurt met stropersgeduld vergeefs naar een zweem
van ademhaling. Dan grijpt hij het ene kistje, steekt het D'Hursel toe, grijpt het andere
en wenkt zijn meester woordeloos naar buiten. D'Hursel loopt als een slaapwandelaar,
zijn blik naar binnen gekeerd. Later staat Goddemaere beschuttend achter hem terwijl
hij vanop een ereplaats toekijkt hoe de ketters paarsgewijze worden gespietst. Als
levende johanneskruisen liggen de naakte ketters aan de in de harde grond geheide
paaltjes geketend. Als de afgebotte, met vet bestreken punt van de spietspaal
behoedzaam de lichaamsholte aftast proberen de lichamen zich los te rukken, wanneer
de spiets op het trage, tergend speelse ritme van de hamerslagen haar weg door het
ingewand boort veert het lichaam op als een boog die door magie bewogen zichzelf
spant. Jammerkreten breken uit als een dierlijk gebrul, sterven gorgelend uit in
ademnood, in het kortswijlige verpozen in bewusteloosheid waarmee de boze zijn
dienaars hardt. Goddemaere ziet de schouders van D'Hursel haast onmerkbaar be-
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wegen, hoog in de nek spant zijn roodverbrande huid. Telkens als een jammerkreet
het geklop van de hamers overstemt, krommen de schouders van D'Hursel zich.
Goddemaere staat onbeweeglijk, hij volgt het trage spoor van het hout door het
gemarteld lichaam, ziet het donker bloed uitvloeien in het helle zand, ziet de punt
van de spiets vlak naast de nek de huid van de schouder opstulpen, ziet hoe vaardige
handen de lussen van de bindkoorden vieren, de spietspalen overeind hijsen en tegen
het houten staketsel zetten. Hij staart naar de als kikkers opgeblazen gezichten en
ziet weer het jonge, door dweepzucht verharde gelaat van de vijand voor zich. Later,
met de hand van D'Hursel in zijn kruis en zijn bedwongen ademhaling voelbaar op
zijn hals, denkt hij aan het gelaat van de vrouw die in de dood neerlag als in een van
dromen doorwarmde slaap.
Wat denkt Goddemaere terwijl hij stapvoets langs de oever van de rivier rijdt, terwijl
hij met de elleboog op het zadel gesteund van bovenop de helling neerkijkt op de
bezige gedaanten die in de rechthoekige uitgravingen de klei delven en in de
uitwaaiende rook van de lage, logge klampen de tegels in de vormen slaan? Hij kijkt
niet naar de akkerslaven die rechts van hem op de blote knieën tussen de jonge planten
kruipen en hem verholen gadeslaan, noch naar het nu verstild kasteel waarvan het
torenraam langs de westerkant hem bespioneert als een oog waarin af en toe de glimp
van een schaduw beweegt. Hij staart verdroomd naar de bossages op zijn linkerkant
waarachter het leven van de leprozerij beloken ligt. Herinnert hij zich hoe hij nachten
slapeloos woelde op het stro, gespeend niet alleen van de moedertepel doch van het
klepperen van de ratels, het geblaf van de zwerfhonden, de geuren van balsem en
ontbinding, al de tekenen der onreinheid die op een onnoembare manier de
bloedstroom van de gemeenschap der uitgestotenen zijn eigen, vertraagde, ingekeerde
polsslag gaven? Schaamt hij zich, zoals Crequi hoopt? Ervaart hij de vernedering
waarmee de bleke abdisse hem wil stichten? Allicht. Allicht wordt hij geladen met
de verwachtingen, de ontgoochelingen, de berekening, de trots en de deemoed van
anderen, als een valk die door de in leer gelooide vuist wordt opgestoten en geen
weet heeft van de inzet van de weddenschap. Ongehaast rijdt hij naar de stad die op
de Dijleschorren veroverd werd, praat met magisters en bouwheren, keert terug met
een lopende order om elke maand een schuit baksteen en vloertegels te leveren: meer
dan voldoende om zijn kleiwinning met volle mankracht op gang te houden. Hij keert
terug naar het kasteel. De jonge non laat hem aan de poort wachten, komt na een
eeuwigheid terug met de boodschap dat de abdisse hem niet kan ontvangen. Hij
bedwingt zijn wrevel, knipoogt tegen het blozend gezicht
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achter het kijkgat. Hij hijst zich in het zadel, jaagt zijn paard in gestrekte draf de
dreef uit. Aan het westelijk torenraam staat zij en volgt hem met de blik tot hij achter
het struweel verdwijnt.
Hij woont in het huis tegen de waterwering, met het gezin van de man die de tol heft
en bij zeldzame gelegenheden de overzet bedient, vlak voor de splitsing van de rivier.
De vrouw kookt voor hem, de prille dochter houdt zijn kamer schoon als ze terugkeert
van de dagelijkse poetsbeurt bij Crequi. En als de jongens van het veld terugkeren
vechten zij speels om het voorrecht, zijn paard te mogen verzorgen, zijn zadel en
toom op te poetsen. Wanneer hij zich verlaat heeft, staan ze hem ongeduldig op te
wachten. Kennelijk werd hen verbod van gemeenzaamheid opgelegd doch het duurt
niet lang voor de nieuwsgierigheid ze te machtig wordt: langs kinderlijke omwegen
proberen ze hem aan het praten te krijgen over wat hem overkomen is. Hun
ongedwongen aanhankelijkheid, hun onberekende bewondering vleien hem en breken
door zijn zwijgzaamheid heen. Of is het heimwee naar de jaren van avontuur en
doodsverachting hem te machtig, herkent hij in de glanzende ogen de hunker die
hemzelf voortdreef in de tijd die hem nu onherroepelijk ontvloden is? Met een karig
bescheid roept hij een vergeten gewaande gebeurtenis op die later, wanneer hij neerligt
in het duister, haar volle respons krijgt in de context van zijn ontwaakte herinneringen.
En die, nog later, een vaag en ongevormd wantrouwen in hem loswoelt. Van wie
kwam de gedachte hem hier te logeren? Van Crequi, die ze hem met het eerste
kwijtschrift voor de pachtsom aan de hand deed? Of van de abdisse, die de
familiebastaard als gewillig werktuig gebruikte? En, van wie ook de gedachte is
gekomen, was hij (of zij) sluw en berekend genoeg om de kinderlijke argeloosheid
tegen hem uit te spelen als een achterbakse sleutel op zijn verleden, op de jaren die
voor hen gesloten werden en die het geheim van D'Hursels gruwelijke dood en zijn,
Goddemaeres bejegening geborgen houden? De volgende avond spiedt hij het gelaat
van de jongens af, tast hij de klank van hun stemmen af terwijl hij voorwendt met
zijn gedachten elders te zijn. Buiten het vage gevoel van zelfherkenning ervaart hij
niets. Wanneer hij in zijn kamer komt ligt het meisje op zijn bed. De korte rok is
opgeslagen tot boven de liezen. In de laatste schemer van de zomeravond ziet hij de
broze schaduw van het prille schaamdons boven de magere dijen. Hij kijkt op haar
neer. Haar ogen zijn gesloten, de smalle vuisten liggen gebald onder de amper
uitgebotte borstjes. Slaapt ze? Ziet hij het verhelderd gelaat, het verhuifeld lichaam
van de dode ketterse voor zich terwijl zijn onverhoeds ontwakend wantrouwen met
medelijden versneden wordt? Hij be-
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roert haar half geopende lippen, voelt speekselvocht en iets als het strelend, vederlicht
tasten van de tong. Het kietelt, zoals wanneer hij zijn volle handpalm tegen de natte
muil van zijn paard drukt. Hij heft de hand op en slaat haar in het gezicht. Niet hard,
doch met een soort van bedwongen nijdigheid. Ze smoort een hikkerige gil, komt
geschrokken overeind, zwaait de benen van het bed en vlucht rakelings langs hem
heen naar buiten. Hij strijkt met de hand de afdruk van haar lichaam glad. Als hij
gaat liggen lijkt het hem of de warmte van haar aanwezigheid in het dek is beklijfd.
Waar haar hoofd op het kussen gelegen heeft meent hij de zurige oude-mannengeur
van Crequi gewaar te worden. Hij staat weer op, gaat bij het open raam staan, staart
naar de duistere bossages op de glooiing, luistert gespannen naar nachtelijke geluiden
die hem aan het verleden moeten herinneren zoals het rinkelen van ketens een slaaf
aan zijn gehorigheid herinnert. Doch zelfs de zwerfhonden zwijgen in de leprozerij.
Later in de nacht gevalt hem iets vreemds: bij volle bewustzijn kijkt hij naar zijn
eigen droom. Of droomt hij in een droom? Met zijn jonge meester D'Hursel klimt
hij tegen een ruwe bergflank op naar de top die in het wolkenloos azuur als in een
zinderende grondhitte vervaagt. Na een tijd merkt hij dat ze het spoor van een ranke
jachthond volgen; af en toe blijft het dier staan, kijkt vluchtig naar hen om, loopt
gewichtloos tegen de bergflank op. Zijzelf worden niet moe maar het klimmen schijnt
eindeloos te duren. Wanneer hij het hoofd omwendt ziet hij diep onder zich niets
dan vlokkerig verwaaiende mistflarden. Boven hen wordt de hemel omheen de top
diafaan, het dier staat roerloos op een kegelvormig rotsblok boven op de top; het
strekt de nek, zijn lichaam rekt, schouders en kop zwaaien opwaarts, trekken de
kleuren bezwerend naar zich toe als doorschijnende sluiers. Hij ziet D'Hursel niet
meer, wil hem roepen doch blijft stom. Terwijl hij probeert te rennen doch als door
onzichtbare slijmwatten wordt vertraagd ziet hij de laatste dierlijke vormen versmelten
tot de rijzige gestalte van een vrouw. Ze wendt hem het gelaat toe, brengt hem een
geluidloze, woordloze boodschap over, keert zich weer om en zakt zwevend tot aan
de heupen in de nevel die met haar sluiergewaad vervloeit. Als hij de top bereikt ziet
hij haar nog steeds even ver voor zich uit: haar tors drijft op een meer van nevel,
onder zijn eigen naakte voeten is de grond warm en hard. Ze leidt hem neerwaarts,
de torens, de daken van een stad rijzen langzaam uit de nevel op. Hij volgt haar door
verlaten, verstilde straten, door een deur, een wenteltrap af, al maar dieper en dieper.
Wanneer een geur als van gebrand graan naar hem omhoogslaat bedenkt hij wrevelig
dat hij beter een eind kan maken aan de droom. Hij zwaait de
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benen uit bed en loopt in het duister naar het raam. Onder de volle maan rijzen de
glooiing en de bossages als verzilverd uit de grondnevel op. Hij meent schaduwen
te zien bewegen, tuurt ernaar tot zijn blik vertroebelt, meent dat hij zich vergist heeft
en merkt dan dat er onmiskenbaar iets in de nevel beweegt. Hij gaat naar buiten,
loopt om het huis heen, hoort het zwak geklok van behoedzaam gedreven riemen.
Onzichtbaar in de slagschaduw van het huis staat hij roerloos tot het ritmisch geklok
overgaat in het doffe schuren van de boot die vastloopt in slib en biezen. In de lage
nevel hoort hij stappen naderen, van hem wegzwenken en verzwakken tot een amper
hoorbaar ritselen als dat van de rotsslangen en hagedissen in het van zon doorgloeide
bergland van de ketters. In het spoor van de snel verstorven voetstappen begint hij
het glooiend braakland naar de bossages te beklimmen. De nevel wijkt. Onder zijn
naakte voeten geven de rijpe zurkel, munt en kamille hun geuren af. Links en rechts
klinkt de schrale, klagende roep van de kievit. Hij stijgt uit boven de nevel die nu
achter hem in de laagte het huis en de rivier bedekt. Voor hem uit is de ring van rijs
en olmen donker en hard aangesneden tegen de besterde lucht. Hij kiest de weg die
hem opnieuw vertrouwd wordt naarmate hij hem volgt: het mansbrede pad door het
randstruweel, dan tussen de bomen terwijl hij de leprozerij aan zijn rechterkant houdt,
in het volslagen donker afgaand op de geur van schimmel, het geritsel van de bladeren
op zijn linkerkant, de beduchte verwachting die als een peillood het duister aftast
naar het eerste zwakke schijnsel van de laar. Voor hij ze hoort en ziet voelt hij de
beweging voor zich uit; hij staat een kortswijl onbeweeglijk, sluipt dan geluidloos
verder. Geleund tegen een boomstam vangt hij lijfelijk de schok van de herkenning
op; de ronde laar wordt door het maanlicht in twee gesneden: langs zijn kant ligt een
duistere sikkel van slagschaduw, daarbuiten baadt de laar als een door magie
verwrongen cirkel in het gesluierd licht van de maan. Als een pijnkramp in zijn
ingewanden voelt Goddemaere de herinnering aan de ring van beklemming die door
de ketterse heksenmeesters omheen het legerkamp werd gelegd: hij staart naar de
naakte vrouwen die met de handen in elkaar met hoofd en schouders wiegen als een
rei die geduldig op het bevel tot dansen wacht. Een tiental stappen van hen af werpt
een man zijn karige kleren af. Hij is een half hoofd kleiner dan Goddemaere, zijn
schouders staan rond onder het gewicht van zijn lange, zware armen. Zijn lange
hoofdhaar, zijn brede baard, de dichte beharing op borst en buik hebben de kleur van
oud roest. Buiten de beharing is zijn lichaam lijkkleurig. Zijn dijen zijn kort en dik,
zijn geslacht hangt neer tot bijna boven de knieën. Hij bukt zich en tilt iets op uit het
gras wat Goddemaere voor een strijdknots aanziet; dan ziet hij hoe
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de man de benen spreidt en de knots met één enkele zwaai in de grond drijft. Hij
keert zich om, heft hoofd en armen naar de maan en stoot een bedwongen geluid uit
dat half gezang, half bronstroep is. Uit de rei maakt een vrouw zich los en loopt
langzaam op hem toe; vlak voor hem laat ze zich zakken op wat Goddemaere nu, te
laat, herkent als de ketterse fallus waarover de oudgedienden het bij het kampvuur
hadden. Zijn keel krampt, weerloos is zijn blik aan het schouwspel gehaakt. De vrouw
wiegt behoedzaam, ze drukt het gelaat tegen het grauwe achterwerk van de man. De
man spreekt gedempt, de vrouw komt overeind, loopt om hem heen, gaat voor hem
op de knieën zitten, staart naar zijn geslacht dat onder de ogen van Goddemaere
schoksgewijze stijgt en zwelt terwijl de tweede vrouw de rei verlaat en op de fallus
hurkt. Goddemaere voelt hoe hij verkild wordt tot op het bot, niet door de boomschors
waar hij tegen aanleunt doch door een niet te benoemen onbehagen. Voor het eerst
voelt hij zich grondeloos onweerbaar, door een duistere vorm van uitverkiezing
overgeleverd aan iets dat naam noch vorm heeft doch zijn greep verkillend om zijn
denken heeft gelegd: de droom heeft op hem ingegrepen als een zeilsteen op metaal,
heeft hem gegijzeld in de beklemmende medeplichtigheid van wie met gesloten
lippen van het bedrijf van de kwade getuige is. Tollend zoeken zijn gedachten naar
een uitweg: allicht heeft de droom zichzelf niet opgeheven, allicht droomt hij nog
steeds, is hij nu aangeland in de diepte waarheen de eindeloze trappen daalden, staat
hij ingevroren in de onderaardse kou. Het baat hem niet, hij ervaart hoe het bevroeden
soms beangstigend verlamt: kan de boze huizen in de serene doden die hem met hun
schatten rijk en vrij hebben gemaakt, in de gemartelde lichamen die als opgeblazen
reuzenkikkers op de spietsen hingen en in hun laatste stuiptrekkingen naar hun
heilzame, diepe slaap toe gleden? Of hokt hij niet eerder in de as waaromheen het
rad van fortuin zijn verlokkende wentelingen maakt? Weerlozen worden wegens
boelgerij verbrand, de botten verbrijzeld, gespietst doch hooggeborenen slaan
straffeloos de geile hand aan hun gehorige schandknapen. Terwijl hij als een
dwaallicht de legers ontelbare dagmarsen ver naar het zuiden lokte om zijn ketterse
gehorigen als aas te laten verdelgen, nestelde de boze zich in het weerloze heem;
sluipend langs kronkelpaden om het gevaar te mijden vestigde hij zijn rijk in de laar
bij de leprozerij omdat die bij nacht wordt geschuwd. Niet om het kwaad uit te roeien
werd hij, Goddemaere, dravend naast het paard van D'Hursel door de hand van God
zuidwaarts gedreven doch om getuige te zijn van de kronkelingen van het lot die van
de hooggeboren D'Hursel een huilend, bloedend wrak en van hemzelf een vrije heer
hebben gemaakt, of om, net als nu, met schuld en inzicht beladen, in de ketens der
mede-
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plichtigheid geslagen te worden. Zoals hij daarstraks vertwijfeld zijn wil inzette om
een eind te maken aan zijn droom, zo probeert hij nu de werkelijkheid tot waanbeeld
te bezweren, zichzelf te herleiden tot machteloos toeschouwer bij een
zinsbegoocheling. Van de kant van de leprozerij komt een vrouw uit de duistere
bossages te voorschijn. Het graanblond haar hangt tot onder de schouders, het naakte,
rijzige lichaam glimt alsof het met olie ingewreven is. Ze loopt langzaam, bijna
zwevend, zoals D'Hursel liep door de straten van de ketterse stad. Goddemaere weet
dat haar blik naar binnen is gekeerd, dat ze gehoorzaam luistert naar een stem die
haar onderhuids bewoont. Wanneer ze op vijf pas afstand van de fallus is genaderd
worden de vrouwen haar gewaar: ze roepen gedempt, de angst is hoorbaar in hun
stem. De naakte man keert zich om, staat één oogwenk in vrees en woede verstard,
bukt zich en rukt de fallus los en slaat de vrouw ermee tegen de slaap. Ze valt zonder
één kreet. Op zijn hoede voor onraad staat de man onbeweeglijk boven haar, dan
draait hij zich om, graait zijn kleren bij elkaar, gromt een bevel tegen de
bijeengetroepte vrouwen en drijft ze voor zich uit buiten de cirkel van licht.
Goddemaere wordt zijn eigen adem gewaar, hij voelt de verlamming uit zijn lichaam
wijken. Stram en behoedzaam, als een onwillige bezworene, loopt hij door de
slagschaduw heen. Waar daareven de heksenmeester met opgericht geslacht stond,
staat nu Goddemaere en kijkt neer op het lichaam van de vrouw. Ze ligt ruggelings,
haar volle borsten zijlings uitgespreid onder hun eigen gewicht, de ogen blind gesperd
in de ban van de maan. Haar huid glimt, het ijlblond schaamhaar werpt amper een
schaduw af. Goddemaere knielt tussen haar gespreide benen, buigt over haar heen,
steunt met de handen op haar polsen. Met open mond zoekt hij haar rechterborst.
Een smaak van graan en honig slaat hem op de huig.
Heeft het belang te weten of Goddemaere dit alles in een droom of in de werkelijkheid
heeft beleefd? Allicht weet Goddemaere zelf het niet met zekerheid ofschoon hij,
later, hardnekkig vasthoudt aan de droom, hoe erg die, als verweer, sindsdien ook
door de gebeurtenissen is aangevreten: de vrouw heeft dan immers maanden met
hem in de meerschuit gehokt. Even hardnekkig houdt Crequi staande dat Goddemaere
het veerhuis verlaten heeft om bij de leprozerij de boze te ontmoeten. Het dochtertje
heeft hem gezien toen hij om het huis heen sloop en, zich in nevel hullend, verdween.
Ook en zelfs de twijfel van Goddemaere is ambivalent: allicht werd zijn droom op
gang gebracht door de zielige verleidingspoging van het kind, door het hinderlijk
besef van haar gehorigheid aan Crequi, door het wantrouwen jegens haar broers.
Allicht ook door een verheimelijkt
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gevoel van schuld en hunker: niet door de bejegening van de jongste D'Hursel en
haar lakei Crequi werd hij aan zijn duistere afkomst herinnerd doch door de trots van
de man die aan diezelfde afkomst ontstegen is. Wat is de droom anders dan een huis
van verholen verlangens? In zijn kamers ontmoeten verleden en toekomst elkaar,
vervlechten en versmelten, werken op elkaar in als zouten en zuren. Hoe dan ook:
wanneer hij in de ochtendkoelte ontwaakt, voelt zijn huid weerbarstig aan alsof hij
overvloedig heeft gezweet. Een loom welbehagen nestelt in zijn liezen. Als hij met
de tong over zijn kleverige lippen strijkt wordt hij een zwakke smaak van graan en
honig gewaar. En dan, als een herinnering die langzaam, langzaam losgeweekt wordt
en meteen vervliegt, ook die van het versneden zout des levens.
Later loopt hij langs de waterwering stroomopwaarts, tot waar de rivier zich
gaffelvormig splitst. In lis en biezen is een door de vloed half bijstergemaakte afdruk
zichtbaar, waarin hij de logge vorm van een platboom herkent, de enige boot waarmee
de moerassen aan de overkant bevaarbaar zijn; het vaartuig waarmee de harige
moerduivels even handig omspringen als met hun vervaarlijke drietand. Nog later
zien de wieders hem te paard langs de bossages heen en weer rijden; wanneer ze na
een kortswijl weer die kant uitkijken staat het paard rustig te grazen. Goddemaere
zoekt zijn weg door bramen en struweel, in de laar tuurt hij naar het platgetreden
gras, de molsbrede opening waar de fallus in de grond was geplant, de plek waar een
woelend lichaam de wilde kamille heeft platgedrukt. Hij bedwingt de aandrift om
zich als een levende maatstaf uit te strekken, om met de kilte van de grond onder de
knieën de nachtelijke droom tot leven te wekken. Hij staart lang en hard naar de door
vlierstruiken verduisterde bossages waarachter de leprozerij ligt. Hij hoort het zwakke
klepperen van een ratel en, vlak daarop, het ver, verwoed geblaf van honden.
Hoe kortstondig was zijn triomf? Eén hete zomer lang bouwde hij de mythe op van
de man die uit de onderlagen van het volk omhoog schiet om de machtigen naar de
kroon te dingen. Zoals een sjacheraar in schroot en lompen, die jarenlang met de zak
speelgoed en de handbalans de volkswijken platgelopen heeft en op een mooie dag
onder de beurshaaien opduikt, een kortswijl paniek zaait door zijn gemis aan
orthodoxie, ongewild zijn kwetsbare plek verraadt en vernietigd wordt. Brak Crequi
hem, terwijl op de schemerachtige achtergrond de jongste D'Hursel toekeek hoe de
voetangels werden uitgezet, de valkuilen afgedekt, de stroppen opgespannen? En
hoe? Met de naïeve blik van het plebs zien wij Crequi als een
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vermomde beurshaai die de door de trust bedachte strategie pragmatisch uitwerkt:
de schijnbeweging van de aankoop om de lokaandelen te doen stijgen, de
fluistercampagne om de vis tot bijten aan te zetten, het massale braderen tot het
onherroepelijk bankroet. Haat en schraapzucht drijven hem, zijn ongeduld moet hij
als een sluimerende koorts bedwingen: hij wil het goud in de koffers van de D'Hursels,
de opstandige weer aan hun voeten. Hij klemt de handen tot klauwen, kneedt de
knokkels tot ze bloedeloos kraken, loopt her en derwaarts in de koele schemer van
het huis, staat met gestulpte schouder bij het trapraam en speurt met tranende ogen
het zichtbaar gedeelte van de zandweg af. Omdat hij de vijand van Goddemaere, en
dus ook de onze is, zien wij hem niet als de zielige, door jicht en ouderdom en
ruggegraatsvergroeiing misvormde bastaard die hij allicht in werkelijkheid is geweest
doch als een monster van berekening, een konkelende verrader, een verdorde,
verzuurde, kromgetrokken engel des verderfs. We zien hem halfgebogen (uit
onderdanigheid of onder het gewicht van zijn bochel?) voor de jongste D'Hursel
staan en naar haar opkijken terwijl zijn valse mond beweegt. Wat fluistert hij haar
toe (of in)? Met welke opzet wil hij haar doen instemmen? De jongste D'Hursel
schudt het hoofd, haar geel gezicht staat onverzettelijk. Crequi wiegt schuin met het
bovenlijf in een uiting van verslagenheid, dan begint hij weer te praten. Af en toe
maakt hij een beweging met de rechterhand. De jongste D'Hursel luistert aandachtig,
ze maakt geen enkele beweging, ze staart hem een kortswijl in de ogen, zegt iets,
staat mager en rechtop terwijl Crequi zich omdraait en de kamer uitloopt. Hij kijkt
niet één keer om. Hij stapt gehaast. Wanneer hij bij het huis komt hinkt hij een beetje.
Wat Crequi van Goddemaere weet, weet iedereen. De werklui die hij met de
kleiwinning heeft gepacht kennen de dagelijkse tijd dat hij, met de zon in zijn rug,
hen vanop zijn paard op de bezige vingers komt kijken. De wieders zien hem even
voor hoognoen de helling naar de bossages oprijden, het paard gebonden leggen en
onder de bomen verdwijnen. Allicht vermoedt Goddemaere zelf hoe verwoed geraden
wordt naar wat hij uitricht. Hij ziet hoe gras en bloemen weer overeind gekomen
zijn, hoe alle sporen van zijn droom zijn uitgewist. Hij laat de zon in zijn nek branden.
Het zweet breekt hem uit en legt een zoutsmaak op zijn lippen. Hij staat wijdbeens,
bedrieglijk ontspannen en staart naar het scherm van groen en schemer. Hoe vaak
heeft hij vergeefs gewacht wanneer ze eindelijk te voorschijn komt? De vuile kleren
verhullen haar lichaam doch hij herkent haar aan het graanblond haar, de
schroomvallige tred alsof ze ook nu beducht is voor wat haar onweerstaanbaar
aantrekt. Als ze voor hem
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stilstaat slaat ze de blik naar hem op. Haar ogen zijn grijsblauw: de huid van de
oogleden is doorschijnend. Onder haar linkerjukbeen, in de tere holte van de wang,
ziet hij een vage, schaduwachtige vlek, alsof de huid verkleurd is over een oude
kwetsuur. Hun blikken peilen elkaar, verweken in herkenning, worden door hunker
verdiept. Eer hij met een gebaar de ban kan breken doet zij een stap achteruit; zonder
de blik uit de zijne los te haken herhaalt ze het atavistisch betoon van koninklijke
eerbied en tilt de rok tot aan de navel op. Haar huid is mat en droog. Hij legt de
handen op haar schouder, onder hun gewichtloze dwang hurkt ze woordloos en glijdt
achterover in het gras, sluit de ogen tot zijn duikende mond de felle zon verduistert.
Later liggen ze ruggelings naast elkaar. Goddemaere spreekt bedachtzaam, als tegen
zichzelf: hij komt haar halen, zo gauw zijn eigen woonst klaar is. Amper merkbaar
schudt ze het hoofd: het hoeft niet, hij is een vrij heer, met goud beladen uit de
vreemde weergekeerd, zo lang als hij de kleiwinning pacht wordt hij vanuit de
leprozerij bespied. Hij wendt het hoofd naar haar toe: als vrijheid onaantastbaarheid
betekent is zij niet minder vrij dan hij. Ze wendt het hoofd af: ai, angst is een wankele
grond voor onaantastbaarheid. Goddemaere heft een lome hand op, laat het blonde
haar door zijn vingers schuiven: niet wankeler dan geld, en minder van aard om
afgunst op te wekken. Hij blijft nog even liggen soezen als ze weggegaan is. Na het
noeneten rijdt hij naar de stad. Twee dagen later legt de meerschuit aan. De volgende
dag ontmoeten zij elkaar weer in de laar. Goddemaere tilt haar op zijn paard en voert
het aan de teugel de helling af. Over de loopplank en langs het smalle gangboord
leidt hij haar naar het achteronder. Wat iedereen weet, weet ook Crequi. En meer
nog: wie in de ban van de liefde raakt is kwetsbaar. Of, zoals Crequi het zegt: wie
bezeten is door de drift des vlezes wordt een gewillige prooi van de boze. Wij, die
de afloop kennen, weten dat Crequi dus zelf de boze was. Langs welke kronkelpaden
lokt hij zijn prooi in het verderf? De monetaire van de beurshaaien? De lasterlijke
van de volksmisleiders? De juridische van de machtsbezitters? Of langs een doolhof
waarin deze drie soorten onontwarbaar liggen verknoopt? De jongste D'Hursel, die
van achter het torenraam bij hoog tij de schuit ziet liggen, toomt hem niet meer in;
ze wast de bleke handen in onschuld, ligt op de kille tegels om het vuur in borst en
lies tekeer te gaan. Als een boot op het wassende water wordt zij slapeloos gewiegd
op het gekwaak der kikkers, glijdt zij af in dromen waarin zij dravende, steigerende
hengsten berijdt, waarin haar zurig zweet zich met het zout van haar lichaamssappen
mengt. Wanneer ze in de ochtend wakker wordt wast ze met gesloten ogen de
verschaalde verzoeking uit haar lichaamsplooien; niet onder de koude
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beet van het water huivert ze doch onder de aandrift om zichzelf genadeloos aan te
randen. Ze ziet het trage woelen van het dood getij, de blank gezette schorren aan
gene zijde waar verspreide bosjes lis en biezen en kromgegroeide wilgen uit het
hooggewassen water opsteken, de boot die loom aan haar meertouwen ligt, waarvan
niets te zien is dan de verhoogde achterplecht en een stuk van het gesloten ruim. Ze
probeert zich in te denken wat in de duistere buik van de boot gebeurt en niet wordt
prijsgegeven.
Evenmin geeft de vrouw aan Goddemaere prijs wat in haar omgaat. Haar gewillige
gelijkmoedigheid vervult hem met een soort van stugge dankbaarheid die versneden
is met onzekerheid en verwondering. Geen van beiden spreekt over de nacht der
heksen. Soms vraagt Goddemaere zich af, of de ervaring niet spoorloos uit haar
geheugen is gewist. Alsof ze nooit teruggekeerd is naar de laar en hem niet moeiteloos
heeft herkend. Dan merkt hij hoe ze overhands onrustiger wordt. Elke nacht haast
staat ze behoedzaam op en staart door de patrijspoort naar de diepe weerschijn van
de wassende maan in het water. Goddemaere is op alles voorbereid. Hij weet dat de
maan van het duister leeft en onmeetbare krachten heeft, sommigen met de heilige
ziekte slaat, kettinghonden foltert tot hun gehuil ondraaglijk wordt, weerwolven
aanlokt, doden van het rad doet opstaan en heksen naar hun meester drijft. Terwijl
hij slaap veinst bespiedt hij haar. Maar ze komt telkens terug, glijdt voorzichtig naast
hem in de kooi en nestelt zich met haar koele rug tegen zijn warme borst. Dan staat
de maan hoog en vol tussen de verrafelde, jagende wolken. Goddemaere ligt tegen
haar aangedrukt, met een lome arm over haar heup. De beweging waarmee ze onder
zijn arm uit wentelt is zo licht en soepel dat hij ze amper gewaar wordt. Door zijn
halfgeloken wimpers ziet hij haar naakt voor de patrijspoort staan: het maanlicht valt
op haar gelaat, dringt in haar gesperde ogen. Twee maal wordt het bezwerend licht
verduisterd. De derde maal hoort hij haar in de richting van de trap lopen die naar
het dek voert. Hij is er nu zeker van dat ze blind en volgzaam naar de laar zal gaan.
Maar ze komt terug, hurkt waar het licht een ovaal op het plankier tekent en begint
tarwekorrels uit te strooien. Terwijl ze de korrels geluidloos tussen wijs- en
middelvinger laat glijden tekent haar zwevende hand de figuur van een vrouw op
het plankier; telkens als de maan verduisterd wordt stokt de beweging, roerloos wacht
haar hand op het bezielend licht. In aandacht verzonken tekent ze de cirkels van de
borsten, de streep van het geslacht. Ze doet de rest van het laatste handvol tarwe weer
in de zak, schept een graai honig uit de aarden pot en strijkt hem uit over haar naakte
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huid. Ze begint bij de hals, met ongehaaste, draaiende bewegingen daalt ze af over
haar borsten, lendenen en bekken. Haar huid glanst olieachtig, zoals in die andere
heksennacht; het gladgeboende lichaam glimt in het dwingende licht van de maan
wanneer het neerbuigt en zich uitstrekt over de getekende figuur op het plankier.
Amper hoorbaar, binnensmonds begint ze te kreunen. Het zwakke heilicht dringt
niet door tot in de kajuit, de verre donder rolt langzaam over het water aan.
Goddemaere komt overeind, even behoedzaam als zij zich van hem heeft losgemaakt.
Hij knielt naast haar, buigt zich over haar heen en kust haar liezen. De zoete smaak
van de honig is versneden met die van haar lichaam, van het wellende vocht in de
lichaamsholte waarrond de spieren zinderen. Zout en voedzaam is zij onder zijn
gretige mond.
De ondergang, de dood van Goddemaere beroeren ons amper. Wel is hij van ons
bloed doch meer nog is hij een mythe: gedoemd om als een zeilsteen rampen aan te
trekken, om eerder exemplarisch dan menselijk te zijn. Hooguit voelen wij af en toe
een soort van kritische wrevel omdat hij als gehorige oorlogen en plagen overleefde
doch aan zijn vrijheid ten onder ging, zodat wij, Goddemaers, niet onder de roofvissen
doch onder het aas gerekend worden. Waar wij werkelijk en fel mee begaan zijn, dat
zijn de onschuldige slachtoffers, de figuranten die met een onthechte zoembeweging
naar de voorgrond worden gehaald, de schuldeloze werktuigen van het lot (zoals de
vrouw), de konkelende, misvormde vijand die erop toeziet dat zich dit lot voltrekt
(zoals Crequi). Wat maakt Goddemaere kwetsbaar? De liefde die zijn waakzaamheid
aanvreet? Of zijn gemene afkomst die hem gespeend heeft van de zin voor juridische
spitsvondigheden, van het besef van wat verplicht, gedoogd of verboden is? Niet aan
de hielpees, in de knieholte, tussen de schouderbladen doch langs alle kanten is hij
weerloos tegen de dodende aanval van de vijand: wanneer Crequi met hem afgerekend
heeft zal hij een menselijke schietschijf lijken, een sebastiaan die onder het zurig
invreten van zwarte magie langzaam tot een stekelvarken muteert. Crequi kent de
wetten waarmee de rechten van de kerk en van de heerlijkheid worden afgebakend,
hij kent de straf voor elk vergrijp, het rad voor paardediefstal en verraad, de galg
voor diefstal en moord, galg en brandstapel voor sodomie, de kookketel voor
valsemunterij, galg en rad voor struikroverij, de dood door vuur of water voor hekserij.
Hij weet ook dat iedereen schuld bekent als hij maar voldoende lang door de
beulsknechten onderhanden wordt genomen, dat het derhalve uitsluitend op de
aanklacht aankomt. Vooralsnog weet hij zichzelf in te tomen (of laat hij zichzelf
intomen door de weifelzuchtige abdisse voor
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wie Goddemaere op een troebele, dubbelzinnige manier de dode broer vervangt), hij
laat Goddemaere de hem toegemeten dosis loom geluk genieten terwijl de nazomer
verglijdt, de koolbladen rotten op het veld, de stank van brandend kruid langs de
bossages heen de helling afdrijft naar de rivier, de najaarsstormen de laatste bladeren
van de bomen rukken, de zwaar stromende rivier loodkleurig wordt onder het
laagjagend zwerk. De vuren van de tegelklampen zijn gedoofd. De vrouw beweegt
zich zwaar bedachtzaam, de winter holt haar wangen uit, legt grauwe schaduwen
onder haar ogen. Maar haar borsten zwellen, haar buik wordt hard onder de hand
van Goddemaere wanneer hij sloom en honds tegen haar rug ligt aangedrukt. Het
dood gewas knispert van de rijp. Sneeuwvlagen verduisteren de lucht boven de
schorren, de vorst stremt de rivier en doet de spanten van de meerschuit kraken.
Overdag schreeuwen kraaien en meeuwen op het land en over de rivier. In de nacht
horen ze de klagende roep van de kievit en soms het geluid van gedempte stemmen.
Niets is te horen wanneer Goddemaere door zijn oud instinct gewaarschuwd wordt;
hij neemt zijn dolk, klimt onhoorbaar naar dek, sluipt gebukt over de achterplecht
en staat oog in oog met de gebaarde, in vachten gehulde woesteling die de drietand
heft. In een flits ziet Goddemaere hem naakt onder de helle, zomerse maan: hij bukt
onder de tanden door, slaat de steel opzij en drijft de dolk opwaarts dwars door de
dikke vacht heen onder de onderste rib. De moerduivel hikt, spuwt een golf bloed
over zijn borst terwijl hij voorover zwaait. Goddemaere vangt hem op, wentelt hem
overboord. Op zijn schouder draagt hij de dode over de bevroren rivier, tot waar, aan
gene zijde, achter de gehavende waterwering het geschuwde gebied van de moerassen
begint. Zweet en bloed bevriezen op zijn rug terwijl hij door de snijdende wind
terugloopt. De vrouw gaat hoogzwanger, haar ogen zijn reusachtig, de schaduw op
haar linkerwang is donker als een geboortevlek. Van op het dek, terwijl de eerste
lauwe voorjaarswind tegen hen aanbeukt, zien zij de ijsschotsen krakend door de
vloed opgelicht en gebroken worden. Als een reuzenspin begluurt Crequi het web
dat hij om Goddemaere heeft geweven: hij weet wanneer hij zijn paard over de
geurende voorjaarsgrond jaagt om zijn rusteloosheid te bezweren, wanneer de vroede
vrouw beklemd door angst in het ruim van de meerschuit afdaalt, wanneer
Goddemaere door de kleiwinning waadt en met zijn bemodderde laarzen de
aaneengekoekte hopen asse van de tegelklampen uiteenschopt. Alsof hij er lijfelijk
bijhurkt weet hij hoe om de rokerige vuren in de plaggenhutten de gefluisterde echo's
klinken van de laster die hij zelf als distelzaad heeft verspreid: de lange, roodharige
Goddemaere wordt een gehoornde, gedrochtelijke Beëlzebub die van zijn sabbat in
de laar een
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getekende heeft meegevoerd, die zijn zaad in een verboden ingewand heeft uitgestort,
die op water en wind de kiemen der ontbinding heeft uitgestrooid.
Hoe moeiteloos neemt het lot zijn onherroepelijke wending, hoe gemakkelijk komt
het einde. Crequi, de jongste D'Hursel, de vrouw, Goddemaere, de akkerslaven, de
strafrechters, de beulsknechten, de zwijgende menigte op het plein: in ieders leven
hurken de schimmen van de waanzin en verbeiden het uur van hun triomf. Op een
luwe voorjaarsavond, terwijl de vrouw de eerste weeën verbijt, wordt Goddemaere
een vage dreiging gewaar. Hij klimt de trappen op, stoot het luik open en ziet de
fakkels als een grasbrand de helling afjagen. Er is geen reden tot wantrouwen doch
zijn instinct van krijger drijft hem tot behoedzaamheid, hij trekt de loopplank in. Als
de schreeuwende bende op de boot toerent, wil hij de meertouwen vieren doch is te
laat, de eerste fakkels zoeven door de lucht en ploffen op het dek. Dan volgen de
schimmen en omsingelen hem. De aanwezigheid van de vrouw belemmert hem, hij
vecht als een kettinghond die door zijn halsband wordt gewurgd. Hij hakt met zijn
dolk om zich heen, voelt de rukken in zijn pols wanneer hij iemand raakt, hoort de
jammerkreet, het bedwongen gekreun, de doodsreutel terwijl een toorts hem in het
gelaat treft en hem verblindt. Met een kluwen schimmen aan armen en benen gekleefd
huilt hij van onmacht, hij wordt met het gezicht op het dek geduwd, schoppende
voeten raken hem in het kruis, kleverig vuur bijt zich vast in zijn nek, zijn water
lozend verliest hij het bewustzijn. Kou en pijn brengen hem weer bij, zijn hoofd ligt
op de schoot van de vrouw, de schimmen zijn verdwenen, de brandende boot trekt
loom zwaaiend aan het enkele meertouw en schuurt tegen de oever. Hij laat zich
overboord glijden, tot aan de schouders in het water draagt hij de vrouw aan wal.
Zijn ene oog is blind, het ander kleurt de nacht bloedrood. Zo verdwijnen ze,
strompelend tegen de duistere helling op terwijl laag onder hen de vlammen het
laatste meertouw aanvreten, de brandende boot langzaam tollend stroomafwaarts
drijft.
Verhaald wordt hoe hij de vrouw tot bij de kloosterpoort droeg en zijn magie nog
eenmaal aanwendde om de abdisse te doen opstaan van haar boetebrits. Hoe de laatste
D'Hursel (onverhoopt, onbegrepen) zich over de vrouw ontfermde, haar bijstond in
haar barensnood, haar daarna weer naar de leprozerij zond en het kind, dat gaaf van
lichaam was, aan de borst van de boerin te zogen legde. Hoe Goddemaere, die bij
de slotbrug neergevallen was (slapend van uitputting of door wondkoorts bezwijmd)
de volgende morgen door de schoutsknechten gewekt werd, zich zonder
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verweer liet ketenen en achter hun paarden naar de stad toe strompelde. Doch dit is
te doorzichtig: de ring werd gesloten, zoals hij jong en kommerloos achter de jonge
D'Hursel dravend uit de waarneembare werkelijkheid verdween, zo verdwijnt hij nu
gefnuikt en verkommerd voorgoed uit de greep van onze verbeelding. Naar wat
gewordt van de laatste D'Hursel, van de vrouw en van zijn zoon hebben wij het raden.
Van hemzelf weten we dat hij, letterlijk, verging in rook en weerkeerde tot de asse
waaruit hij was gemaakt. Crequi is een gewillige prooi voor onze verbeelding: we
zien hem, in de rechtszaal, de getuigende kinderen met de blik bezweren, naar de
verneukte, versufte Goddemaere kijken met een grijns van triomf om de smalle
lippen. Doch later, op het van gedrang en gemompel deinend plein, besterft de grijns
hem om de mond. De schouders gekromd, het hoofd schuin in kindse aandacht staart
hij naar het lichaam van Goddemaere terwijl de eerste vuile vlammen sissend uit het
rijshout opslaan en zijn rosse schaamhaar schroeien. De stank van smeltend vet
bevangt hem, de rook doet zijn ogen tranen, een druppel kwijl blijft gestremd in zijn
mondhoek hangen. Uit het gefolterd lichaam van Goddemaere breekt een gorgelende
jammerkreet los. Crequi heeft het gevoel dat hij door de brekende ogen wordt
aangestaard, door een duistere kracht wordt leeggezogen: een soort doodskou kruipt
langs zijn ruggegraat omhoog. In een gebaar van zelfverweer heft hij een arm om
een kruis te slaan. De hand blijft beverig hangen tussen schouder en kin, een smaak
van bederf welt hem als maagzuur naar de mond alsof zijn ingewand melaats ontbindt
onder de taaie zwachtel van zijn huid.
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Armand van Assche / Gedichten*
De formule van de dauw
I
Dauw is ver onwerkelijk
buiten de dampkring
en besproeit
de appelflauwte van dichters.
Als ik opsta, zie ik
de damp onder de zuigkap
en als ik nuchter buitenga,
is het gras nat. Ik trap erop.
Het raakt mijn koude kleren niet.
Ik ben immuun
geblazen
in de zuivere tussenruimte
van dubbelglas
damp nooit aan, gluur niet binnen,
zet geen duimafdruk
en blijf onzichtbaar zweven
in de dampkring.
Als onverwacht de temperatuur stijgt,
zet ik uit
in een prentkaart van bloeiende bomen
en leg ik op mijn ogen
nee, geen chemische zalf
maar verse dauw
uit een blikje.

*

Bekroond met de Poëzieprijs van de stad Tielt, 1973.
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II
Vanop mijn molshoop
is mijn blind-bekende-weg
als uitzicht ruim genoeg.
Ik zie wat ik wil zien.
Geen dauw waast voor mijn ogen
want ik ben vrij
van zorgen
- de natuur is beschermd - de werkplaats is beschut En zie ik minder
als het volle licht
door een spleet binnenvalt?
Mijn ogen gaan langer mee.
Ik leef op een kier.
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Het circuit
De stad hangt omlaag in zijn hoofd
als een roos in een gedicht
De vergeelde man wordt
in het archief geborgen
Geelzuchtige trams rijden tot
in de oren van zijn ziekbed
Verpleegsters spreken tegen vazen
verbloemde hoop
Zijn hoofd hangt in een lichte wolk
als zijn kinderen vertellen
Als hun sporen zijn uitgewist
en zijn krant is opgevouwen
zinkt de grijsaard
overtrokken in zijn zetel
en verdwijnt in zijn geheugen
als een tram in de metro.
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J. Brants / Bladerend in John Donne
Het werk van John Donne, dichter en laatstelijk Dean of St. Paul's in Londen, is
buiten Engeland weinig bekend. De laatste tijd schijnt hierin een kentering te zijn
gekomen. In 1939 verzorgden Gabriël Smit, Fedde Schurer, Theun de Vries, Pieter
Venemans en Hein de Bruin in een bibliofiele uitgave van de Marnix-pers te
Amsterdam, onder de titel De wonderbare Tweestrijd, een vertaling van diens cyclus
‘La Corona’ en van zijn ‘Holy Sonnets’; Clara Eggink liet in 1946 een bloemlezing
van zijn gedichten verschijnen (Selected Poems) en onlangs verschenen er van de
dichter-deken in de vertaling van J. Eijkelboom Tien liefdesgedichten en Drie Preken.
Donnes werken hebben trouwens ook in Engeland zelf pas in onze tijd de grote
waardering ondervonden die zij verdienden; onder andere door toedoen van T.S.
Eliot, welke laatste zelf door Donne is geïnspireerd. In 1946 verscheen een grote
bloemlezing van Donnes poëzie, proza, preken en brieven, samengesteld en ingeleid
door Walter Sydney Scott, met een voorwoord van Adam Fox, die, met vele anderen,
Donne na Milton als de belangrijkste Engelse dichter van zijn eeuw beschouwt.
In zijn eigen tijd - Donne leefde van 1572 tot 1631 - heeft Ben Jonson hem hogelijk
geroemd, maar buiten een kleine kring van fijnproevers drong zijn literaire werk toch
niet door. Donne streefde daar overigens ook niet naar, hij wenste slechts voor een
selecte minderheid, en bewust moeilijk, te dichten.
Een ander bewijs van een recente belangstelling voor Donnes werk blijkt uit de
bekend geworden dissertatie van Dr. E Sigel, Liebe und Tod in der Dichtung (Zürich,
1946), waarin de poëzie uitvoerig wordt besproken, en ook uit een belangrijk interview
van Hugo Claus, onlangs in een van onze dagbladen verschenen, waarbij deze met
bewondering de poëzie van Donne - die hij een metafysisch dichter noemt - ter sprake
bracht.
Merkwaardig is, dat indertijd Huygens verschillende van Donnes gedichten uit
diens Songs en Sonnets, in totaal een 19-tal, heeft vertaald, die hij opnam in zijn
bundel Korenbloemen. Deze vertalingen heeft hij in een schoon gedicht opgedragen
aan Roemer Visschers dochter Maria Tesselschade, op wier verzoek het grootste
gedeelte ervan werd vervaardigd. Uit dit gedicht
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zowel als uit Huyghens' inleiding tot de vertalingen blijkt diens grote bewondering
voor Donne. (Zulks in tegenstelling tot Vondel, die zich vrij sceptisch over Donnes
poëzie heeft uitgelaten.) Het ‘Tot den lezer’ eindigt Huygens aldus:
‘'t Is mij veel eers, soo grooten Man nagestamert te hebben; ende veel
genoegens sal 't mij geven soo mijn stout voordoen betere Pennen
aangemoedight moge hebben, om ons Land wijder deelachtigh te maken
van soo veel overzeesche kostelickheden, als ik met schrick ende
eerbiedigheit ongeroert gelaten hebbe, daar dese weinige met lust en yver
uitgepickt zijn geweest.’
Uit de opdracht ‘Aen Tesselschade’ volgt hier het begin:
't Vertaelde scheelt soo veel van 't onvertaelde Dicht
Als Lijf en schaduwen, en schaduwen zijn nachten
Maar uw bescheidenheit1. en magse niet verachten
't Zijn edel' Jofferen, 't zijn Dochteren van 't Licht.
En schaduwen zijn scheef, als 't aansicht in de Maen
Soo deze dichten oock: maar magh ick 't selve seggen
Gelijck aan schaduwen, die lam ter aerde leggen
Men siet er noch wat trecks van 't rechte wezen aen.
En schaduwen zijn koel, en op haer heetste lauw
Soo deze dichten oock, maar 't koel is er maer korst-koelt2.
't Vier schuylt erin, gelijck in minnaers koele borst woelt
En peper is niet heet, voordat m'er 't Vier uyt knauwt.

Prof. J. van Vloten heeft zich in de vorige eeuw bepaald minder waarderend omtrent
Donne uitgelaten. ‘Zijn dichtwerken’, aldus de schoonvader van Verwey, Van Eeden
en Witsen, ‘onderscheiden zich meer door valsch vernuft en gezochtheid dan door
natuur en waarheid.’ (!)
En in de uitgave van Korenbloemen vanwege het Klassiek Letterkundig Pantheon
noteert Van Vloten aan het slot van Huygens' vertalingen: ‘De lezer zal 't met Taine
bejammeren moeten dat een zoo bijtend hekeldichter met een zoo puntige en treffende
verbeelding en die hier en daar zelfs nog iets van de kracht en de trilling eener
oorspronkelijke bezieling bewaard heeft, al zijn gaven zoo opzettelijk verspilt en
verknoeit. (...) 't Was de geest van de tijd, die zijn best deed om vernuftige
ongerijmdheden te zeg-
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gen. Ook Malherbe in Frankrijk, ook in Spanje en Italië (gedoeld wordt op
respectievelijk Luis de Góngora en G.B. Marino en hun volgelingen - J. Brants)
dichtte men zoo en wist dit toppunt van dwaasheid in sonnettenvorm vooral te
bereiken. Geen wonder dus dat ook Huygens aan dien tijdgeest offerde, en gelukkig
dat hij er zelf elder zo weinig meê besmet is.’
Huygens' bewondering gold ook de hekeldichten en erotische poëzie uit Donnes
jeugdjaren, gold eveneens zijn preken. Toen Huygens in 1621 werd toegevoegd aan
de Hollandse ambassade in Londen, sprak hij, na het horen van een van Donnes
preken, in een brief aan Hooft over ‘een gadeloos vernuft’ en over Donnes
‘onvergelijkerer welsprekentheid op stoel’.
Uit een der vroegste van zijn vele ‘Huwelijkszangen’ laten we hier de aanhef
volgen van het Epithalamion:
The sunbeams in the East are spred
Leave, leave, fair Bride, your solitary bed
No more shall you return to it alone
It nourseth sadness, and your body's print
Like to a grave, the yielding down doth dint;
You and your other you meet there anon.

en uit het slot ervan:
She goes a maid, who, lest she turne the same
To night puts on perfection, and a womans name.

De ongewone combinatie van stichtelijkheid en erotiek bij Donne doet enigermate
aan Jacob Cats denken, maar diepgang van gedachten, indringende zeggingskracht
en spitse humor van Donnes niveau zoekt men bij Cats tevergeefs; en Donnes
erotische poëzie is zo op de man - of liever: op de vrouw - af, dat ze naast die van
onze moraliserende raadspensionaris bijna monumentaal aandoet, fier en oprecht als
zij is.
En aan een zuivere lyriek is Cats, in tegenstelling tot John Donne nooit toegekomen.
Bovendien maakte Donne zijn satires, elegieën en epigrammen op de zinnelijke liefde
voornamelijk in zijn jonge jaren (de meeste tussen zijn 20ste en 27ste jaar), zulks in
tegenstelling tot Cats, die stichtelijk en erotisch dichtte in dezelfde periodes en veelal
zelfs in hetzelfde vers; de verhouding der seksen is hem, zoals men weet, tot zijn
dood blijven boeien en vormde het onderwerp van het overgrote deel van zijn werk.
Huygens' vertalingen (‘Uyt Engelsch Dicht van Dr. Donne’) vangen aan met die
van ‘The Flea’ waarvan hier het begin:
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Slaet acht op dese Vloy, en leert wat overleggen
Hoe slechten ding het is dat ghy my komt ontseggen
Eerst sats' en soogh op my, nu sits' in U en drenckt
So is ons beider bloed in ene Vloy vermenght
Wel weet ghy dat dit feit geen sonden is te noemen
De Vloy geniet nochtans, al eer sy hebb' gevre'en
En opgekoesterd swelt met beider bloed in een
Och armen! en dit 's meer dan 't opset van ons tween.
Houdt, houdt, spaert in een Vloy dry levens, ongescheiden
Daer in wy schier ten echt verhecht sijn met ons beiden
Ja meer als echt - verhecht: des' Vloy is Ghy en Ick.

Het origineel ervan, waarmede ook Scotts bloemlezing aanvangt, luidt als volgt:

The Flea3.
Mark but this Flea and mark in this
How little that which thou deny'st me is -,
Me is suck'd first, and now sucks thee,
And in this Flea our two bloods mingled be
Confess it: this cannot be said
a sin or shame, or loss of maidenhead;
Yet this enjoys before it woo,
And pamper'd swells with one blood made of two,
And this, alas! is more than we would do.
Oh! stay; three lives in one Flea spare,
Where we almost, may, more than marry'd are
This Flea is You and I.

Om een gedicht als ‘The perfume’ (Elegie IV), dat één requisitoir is tegen de ouders
van zijn geliefde, Anne More, te begrijpen, moet men iets meer van Donnes
levensgeschiedenis kennen. De ouders van Anne waren zeer tegen de omgang van
hun dochter met John Donne gekant en toen zij in 1601 in het geheim trouwden, liet
Annes vader zijn ongewenste schoonzoon in de gevangenis zetten. Het huwelijk
werd echter gerechtelijk bevestigd en Donne kwam weer vrij, maar zijn carrière hij was sedert 1598 privésecretaris van Sir Thomas Egerton, de Lord
Grootzegelbewaarder en oom van Anne More - was gebroken.
Er volgde een periode van bijna veertien jaar waarin Donne vrijwel uit-
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sluitend moest leven van zijn pen en van steun van vrienden. Donnes diepe haat tegen
zijn destijds toekomstige schoonouders spreekt heel duidelijk uit het vers waarvan
het slot, in de vertaling van Eykelboom, luidt:
Hoewel hij met verstarde blik bleef speuren
Als wilde hij een basilisk verscheuren;
Hoewel hij zwoer dat hij Uw schoonheid zou
Doen tanen, en gelijk daarmee mijn trouw,
Door U t'onterven als hij ons betrapte Vond hij toch niets dat ons geheim verklapte.
Hoewel Uw moeder, die al lange tijd
In bed begraven ligt, en maar niet overlijdt
Haar kwaal gebruikt om overdag te slapen
En op Uw thuiskomst wachtend, 's nachts te waken;
Hoewel zij, als z'Uw hand pakt en die streelt
Snel nagaat of ge soms een ring verheelt
En U dan kust om op Uw kleur te letten
Uw leest omvat, of die al uit gaat zetten
En, even sluw als wulps, bekent
Dat z'in haar jeugd óók zonden heeft gekend.4.

De formulering van deze aanklacht is van een felle, ongeëvenaarde bondigheid,
efficiënt en bloemrijk tegelijk; de situatie is in enkele pennestreken ten voeten uit
getekend.
Donnes verzuchting eindigt:
Ach, al mijn reukwerk zou ik gaarne derven
Als balsem voor Uw vaders lijk. Maar zál hij sterven?

In het Oud-Engels luidt zij:
All my perfumes, I give most willingly
To embalme thy fathers corse. What? Will hee die?

Een prachtig voorbeeld van Donnes spitse geest geeft het vermakelijke gedicht ‘The
Will’, een vers dat ieder land gaarne tot zijn literatuur zou rekenen.
Zijn speldeprikken aan het adres van gezanten en hovelingen en van de jezuïeten
zijn te verklaren uit zijn wereldlijke loopbaan en zijn overgang (zij het na lange
aarzeling) van het katholicisme naar de Anglicaanse Kerk
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(in 1598).
Wat Donnes lyrische poëzie betreft, de Engelse literatuur dankt aan hem enige
van zijn schoonste liefdesgedichten als ‘The Ectasy’ (door Huygens vertaald, ‘De
Vervoeringh’), ‘The Legacy’, met deze liefelijke tussenzin uit het eerste couplet:
And Dear! I die
as often as from thee I go
Though it be but an hour ago
and lovers hours be full eternity.

En ‘The Good-morrow’, waarvan hier het diepzinnige slot volgt:
My face in thine eye, thine in mine appears
And true plain hearts do in the faces rest,
Where can we find two fitter hemispheres
Without sharp North, without declining West?
Whatever dies was not mixt equally
If our two loves be one, both thou and I
Love just alike in all, none of these loves can die.

De studies op theologisch terrein die Donne had gemaakt, zoals die over de
kerkvaders, de scholastiek en de polemieken tussen roomsen en protestanten, hadden
van de aanvang af sterk de aandacht getrokken van James I, die zelf ook een
diepgaande en actieve belangstelling had voor de religieuze en kerkelijke problemen
van zijn tijd.
Het is dan ook begrijpelijk dat de koning er bij Donne op aandrong om tot de
geestelijke stand over te gaan. Na aanvankelijk hardnekkige weigeringen,
voornamelijk op grond van gevoelens van onwaardigheid, gaf hij, na volharding van
de zijde van James, in 1614 toe en ‘entered into Holy Orders’. Reeds zeven jaar
daarna werd hij geroepen tot de hoge waardigheid van Dean of St. Paul's. De
indrukwekkende activiteit die Donne na zijn overgang heeft ontplooid, wijst erop
dat hij eindelijk zijn bestemming gevonden had. Uit deze periode stammen zijn
beroemde en beroemd gebleven preken, gedeeltelijk gebundeld in de bloemlezing
‘Donne's Sermons, Selected Passages’ (Oxford 1919), en opgenomen in William R.
Mueller's ‘John Donne, Preacher’ (Londen 1962), en onlangs volledig verschenen
in een tiendelige(!) uitgave van The University of California Press, ‘The Sermons
of John Donne’ with introds an critical apparatus by George R. Potter and Evelyn
M. Simpson (1968).
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Uit eerstgenoemde bloemlezing heeft Eykelboom drie sermons vertaald. Uit de
magistrale preek ‘Mundus Mare’, naar aanleiding van Mattheus IV, 18-20, schrijven
wij enige gedeelten over, waarlijk niet alleen omdat deze (ook) in Den Haag werd
uitgesproken (Donne behoorde toen tot het gevolg van Lord Doncaster, die Holland
en Duitsland bezocht op een diplomatieke missie).
De eerste vier tirades, waarmee de predicatie aanvangt, eindigen alle met de
dwingende woorden: ‘Aldus is de wereld een zee’, wat aan het betoog het ritme geeft
van een symfonisch thema. Hier volgt dit begin, vrijwel onverkort weergegeven:
De wereld is een zee in vele opzichten en gelijkenissen.
Zij is een zee, omdat ze onderhevig is aan stormen en onweer. Ieder mens (en
ieder mens is een wereld) voelt dat. En als zij kalm is betekent dat in geen geval dat
zij ondiep is; de zee is even diep, er gaat evenveel water in de zee bij windstil weer,
als tijdens een storm. Wij kunnen verdrinken in een kalme, koesterende welstand als
in tegenspoed. - Aldus is de wereld een zee.
Zij is een zee omdat ze bodemloos is voor elke lijn waarmee we haar willen peilen,
en eindeloos voor elke ontdekking die wij op haar kunnen doen. De bedoelingen van
de wereld, de wegen van de wereld, gaan onze bevatting te boven. Maar toch zijn
we er zeker van dat de zee een bodem heeft en dat zij grenzen heeft die zij niet kan
overschrijden; de macht van de grootsten ter wereld, het leven van de gelukkigsten
ter wereld kunnen de perken niet te buiten gaan die God hun heeft gesteld. - Aldus
is de wereld een zee.
Zij is een zee, daar zij haar eb en haar vloed heeft, en geen mens kent de ware reden
van die vloed en die eb. Alle mensen hebben veranderingen en wisselvalligheden in
hun lichaam (zij worden ziek), en in hun bezit (zij worden arm), en in hun geest (zij
worden bedroefd), over welke veranderingen (ziekte, armoe, droefheid) zij zelf
verbaasd staan, en de oorzaak is gewikkeld in de bedoeling en het oordeel van God
alleen, verborgen zelfs voor hen die ze ondergaan. En aldus is de wereld een zee.
Zij is een zee, daar de zee aan de hele wereld genoeg water verstrekt om te drinken,
maar zulk water dat de dorst niet lest. De wereld verschaft middelen genoeg om de
natuur te bevredigen, maar deze vermeerderen onze dorst onder het drinken, en ons
verlangen groeit en vergroot zichzelf
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met onze overvloed, en hoewel wij zeilen over een volle zee, toch komen wij water
tekort. - Aldus is de wereld een zee.
Zij is een zee, vervolgt Donne dan, als wij haar bewoners beschouwen: ‘In de zee
verslinden de grote vissen de kleine; en de mensen van deze wereld doen dat ook.
En zoals vissen, wanneer zij onder de modder geraken, geen handen hebben om
zichzelf schoon te maken, maar het stromen van de wateren moet dat voor hen doen:
zo hebben de mensen van deze wereld geen middelen om zichzelf te reinigen van
de zonden die zij hebben opgelopen in de wereld, totdat een nieuwe vloed, wateren
van berouw, geput en gewijd door de Heilige Geest, dat weldadige doel in hen hebben
bewerkt.
Op al die manieren is de wereld een zee; maar vooral is zij een zee in dit opzicht,
dat de zee geen woonplaats is, maar een oversteekplaats naar onze woning. Daarom
zegt de profeet: “Sta op en ga heen, want dit is Uw rustplaats niet.” Gij moet
vertrekken, metterdaad vertrekken, voor gij tot rust komt. Maar dan moet ge opstaan
voor gij vertrekt; want gij zult, tenzij ge een wederopstanding tot genade kent hiér,
vóór gij vertrekt, geen wederopstanding tot heerlijkheid kennen in het Komende
leven, als gij vertrokken zijt’.De preek heeft in Den Haag en blijkbaar ver daarbuiten diepe indruk gemaakt,
want een kerkelijke onderscheiding schijnt hem naar aanleiding ervan ten deel te
zijn gevallen.
Donnes testament maakt namelijk melding van ‘de gouden medaille van de synode
van Dort, waarmee de Staten mij begiftigden in Den Haag’. Donnes religieuze poëzie,
‘Divine Poems’, ‘Holy Sonnets’ en ‘The progress of the Soul’, bevat een aantal diep
doorleefde gedichten, een neerslag vaak van zware geestelijke strijd, waarvan ‘A
Hymn to God the Father’ uit ‘Divine Poems’ tot de schoonsten behoort.
Het slotcouplet:
I have a sin of fear that when I've spun
My last thread, I shall perish on the shore
Swear by Thyself that at my death, Thy Son
Shall shine as He shines now and heretofore
And having done that, Thou hast done
I fear no more.

Uit de ‘Holy Sonnets’, wisselend een heroïsch gevecht van de dichter met de dood
(als het door Theun de Vries vertaalde ‘Death, be not proud’),

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

515
en een deemoedig vragen om verzoening met zijn Schepper volgt hier uit
bovengenoemde uitgave van de Marnix-pers, het slot van het negende:
Maar wie ben ik, God, dat ik met U twist?
Meng met Uw bloed, dat wij al waardig weten,
Mijn tranen tot een hemellichte Lethe
En werp daarin, al wat mijn zonde wist
Wat Gij nog weet, het zij gebed of schuld
Het is mij goed als Gij mij bij U duldt.

Donne stierf in 1631. Twee jaar later werden zijn gedichten uitgegeven door zijn
zoon; tot die tijd hadden zij slechts in manuscript gecirculeerd.
Op zijn grafmonument in St. Paul's staat een epitaaf (in het Latijn), door hem zelf
opgesteld en door Francis Wrangham als volgt vertaald:
John Donne
Doctor of Divinity
after various studies, pursued by him from his earliest years
with assiduity and not without success,
entered into Holy Orders, under the influence and impulse of the
Divine Spirit
and by the advice and exhortation of King James
in the year of his Saviour 1614, and his own age 42
Having been invested with the Deanery of this Church
November 27, 1621.
he was stripped of it by Death on the last day of March 1631:
and here, though set in dust, he beholdeth Him,
Whose name is the Rising.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

oordeel.
koelte aan de oppervlakte.
Scott gebruikt in zijn bloemlezing de 18de-eeuwse spelling.
Het huwelijk van Donne met Anne More is gelukkig geweest; zij stierf in 1617 bij de geboorte
van hun 12de kind.
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Egbert Aerts / Begrafenis
Nooit hadden de mensen hem zo onmenselijk toegeschenen als vandaag. De
voorjaarszon schitterde op het smetteloos zwarte dak van de lijkwagen en Christus
was juist verrezen. Gisteren nog hadden de klokken luid-galmend zijn overwinning
op de dood verkondigd. Maar vader was niet opgestaan. Nu luidden de klokken
opnieuw, traag en zwaar. De donkere slagen zinderden na in de kleine slaapkamer.
Hij voelde hoe ze door hem heen drongen, terwijl hij voor het open raam zat en naar
beneden staarde, naar de zwarte wagen en het zwijgende groepje mensen die één
voor één naar binnen gingen als op een afgesproken teken. En toen ook de klokken
zwegen, stonden ze allen weer buiten te wachten zonder op te kijken, zonder
uitdrukking op het gelaat.
Dat maakte hem angstig en wantrouwig. Hij wendde zijn blikken af en luisterde
naar het gefluit van de merel, naar de vreemde stilte tussen twee tonenritsen in. Zijn
hart bonsde. Hij kon alles, Christus. Hij had het licht weer doen schijnen, de vogels
doen zingen, zijn vader doen glimlachen op zijn doodsbed. En wellicht zou ook hij
heel vlug genezen zijn. Dàn mocht hij juichen, rennen door de velden, vrijheid
ademen. Zolang hij echter moest zitten of liggen, zolang zijn benen omzwachteld
bleven (waarom toch hield men hem zijn lichaam zo angstvallig verborgen?), was
hij weerloos overgeleverd aan een tante met wie hij niet eens kon praten: zorgvuldig
vermeed ze elk gesprek wanneer ze zag of voelde dat hij worstelde met vragen en
woorden (was ze bang zijn wereld binnen te treden? een antwoord te geven dat hem
zou pijn doen, te veel zou openbaren? of stond ze zelf hulpeloos tegenover de
plotselinge leegte in dit huis dat het hare niet was?); haar aanwezigheid kwelde hem:
zij zaaide onrust en verschrikking. Ook zij behoorde tot het groepje wachtende
mensen: de stenen mannen en vrouwen met het eendere gezicht, die dichter bij de
dood stonden dan zijn overleden vader. De angst kwam van de levende mensen: waar
ze kwamen verstarde elke beweging (de bladeren hielden op met ritselen; de kinderen
waagden het niet zich te verroeren en sloten vijandig hun hart).
Krampachtig balde hij de vuisten. Niemand mocht de lente ontluisteren. Niemand
had het recht dit huis te verduisteren, geluiden te dempen, de
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merel - zoëven nog verrukking, heraut van vreugde en kracht - te verjagen. Gelukkig
had men de klok niet het zwijgen op kunnen leggen. Haar zilveren slagen - nauwelijks
hoorbaar door vloer en plafond - waren de enige tekens uit een andere wereld, een
wereld van verrukkelijke herinneringen: avonden die elk een naam hadden (Aljosja,
Heathcliff, Balder, Evert ter Wilgh, Dorian Gray...), de zwevende rook uit een
knetterende pijp, de warme vertrouwelijke stem... Waar bleven ze nu, de helden met
wie hij zo vaak op reis was gegaan als een Odysseus?
Hij sloot de ogen. Een lichte wind streek langs zijn voorhoofd, zijn lippen: de
geest van onbekende verten, van Charon. Hij rook iets van aarde, warme aarde waarin
het zaad van bloemen en gewassen ontkiemde. Die aarde zou weldra veilig-zwaar
wegen op het lichaam van vader als in een eeuwige omhelzing. Waarom vergezelde
men het lichaam niet verder dan tot de rand van het graf? Waarom toch deinsde men
ontzet terug voor de opgedolven aarde? Hamlet, ja, die waagde de sprong; en Orfeus
ondernam de lange tocht. Welke liefde bezielde hen? Misschien wisten zij dat angst
zwak en laf maakte, dat men uit vrees verraad tegenover het leven plegen kon. Wie
bang is wordt wanhopig, houdt niet van het leven en deze wereld.
Hij poogde zich op te richten. Zijn vingers omknelden de leuning van de armstoel.
Neen, hij mocht niet gaan, niet steunen op eigen kracht. Dagenlang nog moest hij de
wereld gadeslaan vanuit het raam dat uitgaf op het oosten en een rij wuivende
populieren. Elke morgen hoopte hij dat zijn kracht plots zou terugkeren. Maar het
was telkens zijn tante die hem hielp opstaan, hem waste en aankleedde als weigerde
ze te geloven dat het wonder ooit toch kon gebeuren. Met tegenzin onderging hij dit
dagelijkse ritueel. Slechts één zinnetje had ze zich tot nu toe zo direct laten ontvallen
dat hij er soms uren over zat te piekeren: ‘vreselijk... wat staat ons nog te wachten?’
En ze had even gekeken of hij schuldig was aan heel het tragisch gebeuren.
Stemmen. Stemmen. Hij duwde het raam op een kier. Hij wou niets horen, niets
zien. De gekleurde ruiten temperden het licht. Bloed bonsde in zijn slapen. Hij kende
het verloop van het schouwspel waarbij hij niet mocht aanwezig zijn. Maar het àndere,
aloude mysteriespel zou nooit door een levende worden opgevoerd. Daarom kon hij
nu rustig nadenken over de voltrekking van het vonnis. Trompetten schetteren,
befloerste pauken kondigen de intrede aan van Hades. Niemand weerstaat zijn blik.
Schimmen buigen neer voor de meedogenloos rechtvaardige heerser. Hij strekt zijn
hand. Slechts helder vloeiend water is hoorbaar. Het ijle ruisen ontledigt, - bevrijdt.
Nu lacht de god, terwijl de schimmen zich laven aan vergetelheid. Het is volbracht.
De poorten van het Elysium worden gesloten. Wat
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werd vandaag reeds aan vreugde verwezenlijkt? Wie gelooft er nog in een hoopvolle
dood, in een dood die het einde niet is? Men besprenkelt het lichaam, men weet niets
meer van de ziel die de tijd is voorbijgesneld. Ik zal me nooit door schijn en
vergankelijkheid laten misleiden, dacht hij, ik zal dit huis behoeden voor ondergang
en borg staan voor het in stand houden van alle heilige herinneringen. Een stille
zekerheid doorstroomde hem. Wanneer ze straks was teruggekeerd, zou hij voldoende
geharnast zijn tegen haar onverbiddelijke aanwezigheid die de woning gestadig
aantastte. Haar zwarte, aan de hals diep uitgesneden japon had hem genoeg
uitgedaagd. Hij haatte dit sombere, strakke gewaad waarin ze zich bewoog als een
heerseres, een schikgodin. De maskerade mocht niet langer duren. Vader zou het
nooit hebben geduld.
Zijn blikken dwaalden door de kamer, de al te begrensde ruimte die rook naar
medicijnen. De enkele meubels stonden zo dicht opeen als betwistten ze elkaar elke
vrije meter. Enkele dagen geleden - vóór men hem hier had neergelegd - bevonden
er zich alleen een ouderwets houten bed, een stoel en een kleerkast met een reusachtige
spiegel rechts van het bed. Thans ook een kommode en een tafel met wasgerei.
Boeken ontbraken, daar de dokter hem uitdrukkelijk had verboden te lezen: zijn geest
moest rusten, stilte diende in acht genomen en vooral geen opwinding. Maar wie kon
hem verhinderen na te denken, elke verandering in zijn omgeving te overwegen en
te toetsen aan de tijd van voor het ongeval? En was hij niet veranderd? Zouden zijn
vrienden hem nog herkennen? Ze hadden niets meer van zich laten horen, de
luidruchtige klasgenoten die zich wel een beetje vrolijk maakten om zijn dweepzucht
met duistere mythen en heldenidealen. Doch wat wisten zij van het panta rhei...?
Hij glimlachte en liet zijn rechterhand glijden over zijn baardloze wangen. Neen,
zijn gelaat was er niet mannelijker op geworden. Misschien onthulde hem de spiegel
sporen van pijn en innerlijke strijd. Hij keek aandachtig, onwennig eerst en zelfs een
beetje beschaamd. Het hoge, bultige voorhoofd werd nog niet ontsierd door vuurrode
puistjes: de huid glansde mat, spande als een bijna doorschijnend vel rond de
langwerpige schedel met de lichtgekloven kin. Langs de neusvleugels tot aan de
mondhoeken liepen reeds de zachte gleuven die later - diepe groeven geworden - het
teken moesten zijn van hardheid en rechtvaardigheid, levenservaring vooral die het
gelaat van vader zo had veredeld.
‘Ben jij een droom?’ fluisterde hij. ‘Een jonge lentegod met weerbarstige haartooi?’
Hij lachte. Geen uitdrukking van vrees en verwarring duldde hij. Godenkinderen
staan boven duistere gevoelens die de mens verlagen. Zij stoeien in wolkenloze
hemels; zij zijn onsterfelijk, onkwetsbaar, zorge-
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loos. Dat alles openbaarde hem de spiegel: het eeuwige nu en de stempel van de
toekomst.
Beneden sloeg de staande klok het uur. Hij ontwaakte. Was het wel een ontwaken?
Was deze spiegel niet de enige werkelijkheid? De bodemloze oceaan waarin alle
levens eens uitmonden; het onmetelijke heelal dat door geen spoetniks overvlogen
kan worden... Hadden de oude Grieken en Romeinen zich dan niet vergist, wanneer
ze de ingang van de onderwereld op deze wereld zochten?
En als hij nu toegaf aan de wrede zwijgzaamheid van de mensen die hem
omringden, die nu op de elfde slag van de aloude klok door de middenbeuk van de
kerk schreden naar de katafalk en de priester... De hese stem van de koster zingt het
requiem, het orgel blaast en hijgt, bleke lippen bezweren de dood. De heilige stilte
wordt stukgehoest. Over het dode lichaam walmt de weeë geur van wierook en
niemand verstaat het Dies Irae, het Lacrimosa... Zijn tante wist met een smetteloos
witte zakdoek een traan weg. Straks zal ze zeggen hoe mooi de dienst was, hoe lang
het offertorium duurde, - en dan: haar sfinxachtige blik, haar bedrijvige handen, de
koele aanraking met zijn lichaam... Hij huiverde. Zocht moeizaam de weg naar de
slaap ver van alle haat en waanbeelden. In zijn hoofd sluimerde het spiegelbeeld en
hij zonk, zonk...
Op een bed van zeewier rustte zijn lichaam. Gaaf en krachtig strekte het zich uit in
koele diepten. Sterke stromingen had het doorworsteld. Met zeegedrochten had het
zich gemeten, met hun bloed had het zich onkwetsbaar gemaakt. En nu klopte het
hart vol ingehouden verlangens naar het gebied waar deze wereld eindigt en plots
grenzeloze ruimte wordt.
Zo is het goed, dacht hij, rustig tot je laten doordringen dat slechts een korte
tijdspanne van eenzaam vechten je van de eeuwigheid scheidt. Zo is het goed te
weten dat je na de overwinning voor eeuwig jezelf zult zijn in het aanschouwen van
degene die je het meest dierbaar is en die men dood heeft gewaand. Maar wie durft
te beweren dat de dood het einde is? Wie kan er je toe dwingen alleen met je lichaam
te leven, je lichaam nu reeds prijs te geven aan ontbinding? Wie waagt het je gelaat
te bevuilen met een brij van walg, schuld en ontzetting... je ledematen te verminken,
je borst te betasten, je te verplichten geluiden te horen die vals en onverstaanbaar
klinken?
Zijn zilte lippen prevelden het woord vader, lieve vader. Zijn longen zogen zich
vol met de zuiverste lucht: de ziel van oceanen en ontzaglijke ruimten was in hem
geslagen. Hij kon ademen overal waar hij kwam. Waar hij het woord sprak scheurde
de aarde, ontsloten rivieren hun bedding,
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droegen hem de winden, - hem: vuur geworden lichaam, vlammenzee die de sterren
verschroeit en vader schrijft in het heelal. Verblindende naam. Heilige naam.
Zijn lippen brandden koortsig. Met wie diende hij zich nog te meten? Van waar
dreigde gevaar? Hij hunkerde ernaar zich op te richten en glimlachend de vele, plots
opduikende schimmen tegemoet te treden: hier ben ik, - onkwetsbaar, gelouterd!
Ze fluisterden wat. Een vreemde taal. Twee bleke handen reikten naar hem. Alleen
de handen zag hij, terwijl hij nog steeds neerlag - een stille gloed - tot de vormloze
gestalten het wellicht zouden wagen zijn vuur te ontsteken. Maar ze deden het niet.
Ze keken toe vanop veilige afstand of ze enkel wachtten op zijn slaap. Zolang hij
wakker bleef hoefde hij zich dus om niets te bekommeren. Slechts in de slaap konden
er vreselijke dingen gebeuren. Daarom ging hij niet tot de aanval over, bleef liggen
en volgde hun bewegingen (nachtvlinders, fladderend even verpozend dan weer
ergens vluchtend buiten het bereik van de verzengende hitte die uit hem straalde).
Hij wist het opeens wat hen ertoe gebracht had hem te benaderen, want wie ze
ook waren: hun komst was niet toevallig en onder hen moest er stellig iemand zijn
die de anderen leidde en waarschuwde, die op de hoogte was van zijn tochten, al zijn
gedragingen had gadegeslagen en zijn bedoelingen kende. Of meende zij, zelfs al
waren de anderen in nevel en duisternis opgelost, dat hij geen spionnen van de Moiren
doorzag, die zich in hun heerschappij bedreigd voelden en daarom gemaskerde
verleidsters op hem afstuurden om te achterhalen waarin het geheim van zijn kracht
school? Afgunst dreef hen, omdat hij de enige held bleek te zijn op wie ze geen vat
hadden. De enige die nu weer de handen van de overgebleven schim naar zich zag
toekomen. De enige door wie nu alle rivieren bruisten, de ganse aarde deinde als een
zee, de sterren wegschoten in het niet. Hij verhief zich van zijn rustbed en lachte,
lachte.
‘Jij komt er wel vlug bovenop, - jij bent er de man niet naar om ten onder te gaan
aan de meest tragische gebeurtenissen. Ik geloof trouwens niet dat je vader dat zou
geduld hebben. Ook de dood is op een of andere manier een begin.’
De bezoeker sprak traag en bedachtzaam. Zijn stem trilde een beetje. Hoe lang
was het geleden dat iemand zo tot hem had gesproken? De dagen waren niet meer
te tellen. De woorden nog wel. Hij poogde zich te herinneren of hij de man reeds
eerder had ontmoet. Vruchteloos. Er diende toch niet steeds gezocht naar een
verklaring voor het onverwachte, het
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vreemde... Aan het voeteneinde van zijn bed zat iemand in wie hij vertrouwen kon
stellen, - voor wie spreken klaarblijkelijk geen probleem vormde. Daarom luisterde
hij zo gewillig naar de stem van de man die een hagelwit hemd droeg, zó wit dat hij
er voortdurend naar kijken moest terwijl hij luisterde, kijken als naar iets onwezenlijks.
Het schemerde reeds. Het late licht verzachtte de scherpe contouren van de dingen
rondom hem. Zelfs het gelaat van de man vervaagde; de weinige rimpels die bij de
laatste zonnestralen nog even zichtbaar waren geweest, werden thans uitgewist. En
de lippen zouden zich nooit laten verleiden tot dubbelzinnige taal of tot een verholen
verwijt... Ze zwegen nu. Misschien wilden ze de stilte niet meer verstoren. Misschien
wachtten ze op een antwoord.
Hij liet zijn hoofd wegzinken in de peluw en zocht naar een zin die zijn gevoelens
en gedachten juist en zonder schroom kon vertolken. Het leek echter of hij nooit
genoeg woorden zou vinden, of hij het spreken verleerd was. Toch moest hij wat
zeggen om niet de indruk te wekken dat hij alle contact weigerde.
‘Mijn tante praat niet zo vaak met mij... ik mag zelfs niet lezen. Daarom ben ik
blij dat jij er bent. Je mag niet denken dat ik mij wil opsluiten. Dat heb ik ook niet
willen doen toen moeder stierf. Vader zei altijd: we houden het hoofd boven water,
en we deden het, - tezamen. Nu doe ik het alleen. Ik zal genezen. De dokter heeft
gezegd dat het veel erger had kunnen zijn. De wagen was totaal vernield. Ze hebben
er ons uit moeten bevrijden met snijbranders. Ik ben er zeker van dat ik weer zal
lopen. Dan hoeft mijn tante me nooit meer te helpen... Ik geloof dat ik binnen een
paar dagen al veel langer zal mogen opblijven.’
‘Je houdt niet veel van je tante? Ben je bang voor haar?’
De man keek hem onderzoekend aan, doch hij sloeg de ogen niet op. De vraag
drong slechts traag tot hem door. Hij wist niet goed wat ermee aan te vangen. Ze
raakte een verborgen wereld, die enkel in een droom onthuld kon worden. Ze riepen
gevoelens van onverzettelijkheid in hem wakker. Onder de dekens balden zich zijn
handen.
‘Ik haat niemand’, fluisterde hij mat. ‘Ik ben haar dankbaar voor de verpleging,
voor de nauwgezetheid waarmee ze alles regelt. Wanneer ze heengaat, zal ik haar
niet vergeten...’ Zijn vuisten ontspanden zich. Heel even ontmoette zijn blik die van
de bezoeker. Hij was er niet voldoende zeker van of deze hem geloofde. Daarom
zweeg hij, hoewel hij nog meer had willen zeggen, zich duidelijker en échter had
willen uitdrukken om de man niet teleur te stellen.
Het begon al aardig donker te worden. De hoeken van de kamer hingen
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vol schaduw, en hij had het gevoel in een enorme ruimte te liggen. Voor de eerste
keer sinds hij te bed lag dreigden noch muren noch deuren zijn rust te verstoren. De
stemmen hielden zich stil. De klok leek te hebben opgehouden met slaan. Hij was
niet moe. Hij probeerde rechtop te zitten, want hij wou niet dat er aan deze avond
een einde kwam: de slaap mocht hem niet overmeesteren.
‘Ik zal je helpen’, zei de man. De woorden klonken een beetje hees, alsof hij het
moeilijk had ze uit te spreken. ‘Ik geloof dat we met elkaar best zullen opschieten...
je bent een kranige kerel, maar (hij sprak nog heser, een beetje hortend zelfs) hoe
vaak vergissen wij ons niet in ons oordeel, hoe vaak verlangen we niet van de anderen
dat ze zich zouden voordoen zoals wij het willen: voortdurend betwisten we elkaars
vrijheid. We denken slechts aan onszelf, wanneer we in anderen datgene ontdekken
wat we vrezen of missen... Ik wil niet dat je je vergist. De wereld leeft van
vergissingen en jij bent nog te jong om je door die wereld op sleeptouw te laten
nemen.’
De vingers van de man drukten zacht tegen zijn schouders. Vederlicht lag hij in
beide handpalmen. Dit was geen droom, en toch had het er iets mee te maken: de
droom die verwezenlijkt werd op een ogenblik dat de grenzen van dood en leven
vervloeien, dat nieuw leven ontvlamt aan de dood. Zo kon hij zichzelf blijven, terwijl
de man zijn gedachten boetseerde, ervaringen meedeelde die stilaan moesten bezinken
opdat ze hun diepere zin prijs zouden geven.
Toen de bezoeker uiteindelijk afscheid had genomen in een duisternis die hen
helemaal had ingesloten, fluisterde de jongen nog eenmaal diens laatste woorden:
‘Nooit sterft volkomen wat je ooit als dierbaarste bezit mocht ervaren. Steeds vind
je het terug in een woord, een gebaar... in iemand die je niet hoeft te vrezen, in iemand
van wie je het wellicht niet verwacht.’
De volgende morgen kondigde zich aan met regenbuien en donkergrijze
wolkenflarden. Dikke druppels spatten open tegen de ruiten en op de vensterbank
binnen, want men had het raam niet gesloten waarschijnlijk omdat men dacht dat
ook vandaag de zon zou schijnen. Doch Christus verrijst maar één keer per jaar; al
de overige dagen treurt men om een onherstelbaar verlies tenzij men sterk genoeg
is om de droom en de waarheid van één dag steeds in zich mee te dragen.
Het was kil in de kamer. Het geurde er naar nat hout, naar nat gras zelfs. De reuk
van de medicijnen leek wel weggezogen door de tochtstroom waartegen geen dekens
bescherming boden: hij lag naakt en - hoe het kwam was onverklaarbaar - weerloos,
in zijn benen plots hevige pijn. Hij keerde

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

523
de rug toe naar de spiegel uit vrees een beregend gelaat te zien: een gelaat dat het
zijne niet was. En hij dacht: ze hebben mijn lichaam gestolen terwijl ik sliep..., ik
moet mijn lichaam terugvinden, ik moet opnieuw praten met de man die in zijn
hagelwit hemd geleek op een engel en een beetje op vader. Hij poogde zich te
herinneren wat de man had gezegd. Het was echter of de slaap een zware, kletsnatte
mantel had gelegd over de voorbije dag, - of er hem nooit iemand bezocht had. Zijn
ogen werden vochtig van inspanning om hoe dan ook toch iets met zekerheid te
ontwaren in het duistere, zilte vacuüm van één nacht.
‘Ik mag me niet op sleeptouw laten nemen’, zei hij zacht. ‘Straks kunnen er nog
de vreemdste dingen gebeuren.’ Hij verbeet een nieuwe aanval van pijn. Zijn nagels
klauwden in verkreukelde lakens. Het was misschien de pijn die hem deed twijfelen,
die verwarring zaaide in zijn hoofd. Of was het de kou, het zweet, de eenzaamheid?
Wie kon dit hels lichaam bezweren? Wie gaf hem weer moed om in de spiegel te
kijken?
Als zijn tante kwam, hij zou onmiddellijk het antwoord kennen. Hij zou het merken
aan haar blik, haar gebaren. Zwijgen hielp niet meer, het had trouwens nooit geholpen.
Zijn nagels zouden zich vasthaken in haar vlees: zij moest lijden samen met hem of
sterven en nooit verrijzen. Kom toch - kom, hamerde het in zijn hoofd. Ik ben niet
bang voor de zwarte japon, voor de koele, beweeglijke vingers. Hier is mijn borst,
je hoeft er geen dekens meer over te gooien. Doe wat je wil, ik zal toeslaan op het
gepaste ogenblik!
Hij rilde. Hij begreep niet waarom hij niet aan de man mocht blijven denken,
waarom mooie herinneringen dan altijd moesten worden uitgewist.
Ver weg klonken stappen, haastig en hard. Een deur viel dicht. En dan niets meer.
Niets anders dan wind en weer regen. Een kamer die gevaarlijk slagzij maakte, hout
dat zich kreunend verzette tegen de storm. Zijn hart bonsde op het ritme van de
heftige windstoten, een hart veel te groot en te wild voor zijn schrale borst.
Kon hij nu opstaan en het heelal beheersen zoals hij het eens had beleefd in een
droom: zichzelf voeren naar de overwinning, iedereen zou naar hem opkijken, hem
vol ontzag als leider en heraut erkennen. Het was misschien nog mogelijk, maar dan
moest hij eerst achterhalen wat de man hem gisteravond had toevertrouwd.
‘Wie ben jij wel’, gierde de storm. ‘Hoe durf je je met mij te meten! Met één ruk
haal ik de muren van jouw kamer neer. Vergeet je dromen. Gooi er jouw dierbare
aarde over..., jouw aarde die ik herschep tot een modderbrij vol vraatzuchtige wormen.
Ja, Christus verrijst niet iedere dag. Na het licht de duisternis. Nooit zul je de overkant
van de Styx bereiken!’
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Hij drukte zijn gezicht in de matras en snikte: ‘Het is niet waar! Ik wil je leugens
niet horen... ik wil niet uitgedaagd worden!’
Plots greep hij het nachtlampje naast het bed en slingerde het naar het halfopen
raam. Glas spatte stuk. Zijn adem stokte. Verdwaasd keek hij naar de scherven: de
scherpe pieken waaraan de storm zich moest kwetsen bij elke onverhoedse aanval
tot het weer volkomen stil zou zijn. Het hielp niet. Wel had de wilde stem opgehouden
met schreeuwen, maar de diepe rust die zijn lichaam sterk kon maken keerde niet
terug. Huiverend spanden zich zijn leden. Eén woord, één gebaar kon ze opnieuw
tot leven wekken. Hij keek naar zijn gespreide vingers die leken op verdorde twijgen.
Stellig lag hij te sterven, misschien bevond er zich niemand meer in dit huis en stierf
hij alleen. En als men ooit mocht terugkeren, dan bleef er nog de klok of de echo
van het slaan van het uur: de ijle echo van de doodsklok boven eeuwenoude ruïnes,
terwijl zijn ziel - dat kleine stukje geest van hem - mogelijk toch nog ergens terecht
kwam. Ja, alles kwam terecht. Alles had zijn bestemming: nu ook, hoewel de wind
iets van zijn ziel vervoerde, hoewel zijn gedachten werden uiteengerukt en hij
verplicht werd zich over te leveren aan de verschrikking van de taifoen die stom en
blind voortraasde als een dronkeman, een woeste gevallen engel uitgestuurd door
Charon om wraak te nemen op zijn dromen.
Zijn gezicht was gans nat. De muren van de kamer verzonken achter een scherm
van mist en water. Hij wilde nog meer stukslaan, vernietigen voor hij werd
meegesleurd (een opgezwollen lichaam, onherkenbaar voor de kameraden, voor tante
en óók voor de man wanneer hij zou opdagen), maar niemand zou het begrijpen
waarom hij dit alles deed. Scherven smelt je niet meer samen tot een ongeschonden
geheel: steeds zijn er littekens die weer kunnen gaan scheuren en wat rest er je
uiteindelijk dan pijn: het verterende heimwee naar verzwonden gaafheid, de pijn die
tergend langzaam door het lichaam kruipt en met een snok je adem afsnijdt. Waarom
vandaag, een dag zonder troostende engel?
‘Je moet naar het graf’, zei zijn hart, en ook zijn handen zeiden het. En zijn ogen
die niets meer zagen dan alleen maar dik, troebel water waarin een donkere gestalte
naar hem toe kwam gewaad, zeiden het ook. Doch wat vermocht een lijf dat het zijne
niet was, - een verdeeld lijf dat niet eens zichzelf kende?
Hij staarde blind voor zich uit in de richting van de gestalte die thans aan het
voeteneinde van zijn bed stond en met trage, zelfzekere gebaren de dekens begon te
schikken. Zij was het. De plotselinge waarheid beklemde hem. De storm scheen haar
niet te deren. Toen ze zich over hem heen boog, wist hij weer alles. Zijn nagels
hoefden zich in haar vlees niet vast te
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haken. Ze zou het niet eens voelen, en niet begrijpend het hoofd schudden. Want wat
anders wilde hij bewijzen dan weerbaarheid en helder inzicht in een eerder chaotische
toestand?
Haar vingertoppen drukten op zijn pols, betastten zijn voorhoofd alsof gedachten
zo gemakkelijk tot bedaren konden worden gebracht. Of hij bereid was zijn intiemste
verlangens zo maar bloot te geven voor wat geveinsde bekommernis en de zoete
geur van nooit voordien gebruikte parfum. Hij sloot de ogen voor het schitterende
juweel om haar melkwitte hals, voor het zwart-fluwelen opnieuw diep-uitgesneden
kleed, terwijl de man van gisteren (de engel, de vriend, de onbekende: met welke
namen diende hij hem te bejegenen? waarvandaan kwam de stem?) voor hem de
brandende woorden herhaalde, die de storm hem tijdens een verraderlijke, droomloze
nacht had ontstolen. Hij slaagde er echter niet in ze na te zeggen. Het afscheid van
de man - en van wat nog? - was onloochenbaar. Wat een begin had moeten zijn werd
brutaal ontluisterd. Even grillig als april, even plots en brutaal joeg hij haar in 't
gezicht zijn noodlot, zijn onafwendbare dood, zijn leegte... tot hij haar aan de grond
had vastgespijkerd en zij slechts zwakjes stamelen kon: ‘Heeft hij je dan niet gezegd
dat wij voortaan voor jou zouden zorgen, - dat wij de zorg voor dit huis op ons zouden
nemen?’ Ze keek hem aan zonder uitdrukking: haar blik was leeg, haar ogen verglaasd
als bij een vis.
De wanden van de kamer zwollen van het water en bezweken onder het toenemend
geweld van de taifoen. Maar zij bleef. Haar lichaam glansde ongeschonden, gevaarlijk
wit. En hij had niets meer binnen zijn bereik om mee te gooien. Had ze wel scherven
gemerkt? Misschien was alles een nachtmerrie. Hij schaterde. Zijn ganse lichaam
sidderde. Zijn stem sneed als een vlijm: ‘Vader, - waar ben jij?’
Dan rende hij, rende hij heen in de natte koude nacht van zijn eenzaamheid.
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André Demedts / Kennismaking met Heinrich Böll
Verhalen. Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1973.
Wie er tegen opziet lange romans te lezen en toch van Heinrich Bölls beste werk de
smaak wil hebben, kunnen wij zijn onlangs verschenen Verhalen aanbevelen. De
bundel bevat, chronologisch gerangschikt, een keuze uit de verhalen die hij tussen
1950 en 1970 geschreven heeft. Vroeger zijn ze ook al in Nederlandse vertaling
gedrukt, maar dan over verscheidene uitgaven gespreid. Een keuze, omdat wij er
meer gelezen hebben, toen Böll er andere publiceerde, nog als minder bekende
debutant, in de Literarische Revue, die door Willi Wetsmann's Verlag in München
uitgegeven werd.
De thematiek uit het werk van zijn aanvangsperiode was nog onduidelijker,
waarschijnlijk het gevolg van zijn onaangepastheid bij een wereld waarvan hem, in
die eerste naoorlogsjaren, vooral het chaotisch karakter getroffen had. Wij herinneren
ons In der Finsternis en Wiedersehen in der Allee, waarin hij scheen te aarzelen
tussen een naturalistische werkelijkheidsbeschrijving en een surrealistische uitbeelding
van mensen en toestanden, die hij meer als tekens en symbolen dan als bepaalde,
door hun persoonlijke gaven en fouten herkenbare wezens van vlees en bloed gezien
had. Blijvend bij de geest en sfeer van dat debuut zou er waarschijnlijk geen
Nobelprijswinnaar Böll geweest zijn. Sindsdien heeft hij zich verwijderd van de
bestaande literatuur, zichzelf ontdekt, en is hij door zijn oorspronkelijkheid, wat
neerkomt op de waarachtigheid van zijn kunst, een belangrijk auteur geworden.
Niet in alle verhalen van de editie die wij bespreken. Enkele, zoals de schets
Undines machtige Vader (waarmee de Rijn bedoeld wordt), die amper drie bladzijden
telt, slaan wij niet hoger dan een vingeroefening aan. Ze is knap, maar ze kon door
twintig schrijvers van prozagedichten even mooi geschreven worden. Ze verraadt
dat Böll niet minder een lyricus dan een verteller is. Waar die twee elementen van
zijn kunstenaarschap onevenredig gemengd worden, ontstaat een wanverhouding:
hij schijnt dan om de aardigheid met een overvloed aan woorden te spelen, zoals een
virtuoos die zich maar al te goed van zijn taalvaardigheid bewust is. Dat soort
maniërisme wordt licht vervelend. Blijkbaar beseft de schrijver dat nog beter dan
zijn aandachtige lezer en daarom zorgt hij er wel voor
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zulke uitingen van handige oppervlakkigheid kort te houden.
Het bevoegd comité heeft in oktober 1972 de toekenning van de Nobelprijs aan
Böll als volgt verantwoord: ‘voor een oeuvre dat door de historische blik en het
krachtig uitbeeldingsvermogen waarvan het getuigt, een vernieuwende invloed op
de Duitse literatuur heeft gehad’. Het klinkt vrij vaag, omdat het bijna niet anders
kan als het in twee regels dient geformuleerd te worden. De motivering sluit drie
kenmerken in, belangstelling voor wat achter ons ligt, talent om mensen en dingen
zo te beschrijven dat zij duidelijk en fel voor het geestesoog van de lezer oprijzen,
en een eigen wijze van waarnemen en beoordelen, zo in de taal neergelegd, dat Bölls
werk voor de Duitse letterkunde een hernieuwing betekent. Wat vlug bekeken weinig
treffend leek, blijkt bij nader toezien rijker aan inhoud en bovendien met de
werkelijkheid overeen te stemmen. Alleen dit: er ligt iets meer in Böll dan in die
karakteristiek wordt vermeld.
Ons komt het voor dat in het jongste kwarteeuw slechts een Duitser kon schrijven
zoals Böll dat gedaan heeft. Geen ander volk heeft tijdens de tweede wereldoorlog
zoveel doen lijden en heeft onder die oorlog en zijn nasleep zoveel geleden. Het
gevoel van verslagenheid dat tot omstreeks 1950 in Duitsland heerste, ging verenigd
met een ongewone religieuze belangstelling, bij sommigen uit heimwee naar
verlossing van een ondraaglijk schuldgevoel, bij de meesten uit een soort bevlieging
die weldra een modeverschijnsel werd. Vanzelfsprekend kon zo'n zelfbedrog geen
stand houden, des te minder omdat er praktisch overal in de vrije wereld een
geloofscrisis uitbrak, waarvan de gevolgen nog altijd onoverzichtelijk, zelfs niet te
voorspellen zijn.
Tegen die achtergrond is Heinrich Böll in korte tijd geëvolueerd tot de kritische
beoordelaar, mag men niet zeggen tot een waarschuwend geweten van zijn volk. Als
wij een onbepaald lidwoord gebruiken bij geweten, is het omdat er ook anderen zijn,
die zich daartoe geroepen achten. Wel is hij de meest positieve, iemand die aanklaagt,
spot en uitdaagt, niet om te vernietigen, wel om het demonische dat hij meegemaakt
heeft zoals wij allen, niet onder nieuwe vermommingen te laten herboren worden.
Waar is hij tegen? In de eerste plaats tegen het militarisme en alles wat daarachter
ligt of er verband mee houdt. In die zin sluit hij over de periode van Ernst Jünger
heen bij Remarque en Renn aan. Maar Böll is anders bezield, vrijer van opvattingen,
lichter besnaard. De Duitse antimilitaristen tussen Versailles en Hitler zijn in de
grond, deelachtig aan het tragisch Germaanse levensbesef dat in de Duitse letterkunde
steeds zwaar gewogen heeft, pessimistische revolutionairen geweest. Gekscheren
met de dingen die zij verafschuwden zou hen waarschijnlijk minderwaardig, onecht,
lite-
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rair berekenend toegeschenen hebben. Zelfs Fallada, die nochtans de humor geproefd
en beproefd had, kon niet lachen toen hij Wir hatten mal ein Kind geschreven heeft.
(Ook de Vlamingen konden het niet: Claes noch De Pillecyn noch Simons.) Böll
heeft het wel in zijn macht. De Briefkaart uit deze bundel Verhalen handelt over de
augustusdag in 1939 toen hij gemobiliseerd werd en roept de herinnering op aan zijn
moeder, wie hij het vooruitzicht op een lange scheiding wil besparen. Het stuk is,
als een herfstdag met regen, door weemoed doortrokken, en toch ligt er iets glanzends
over heen gespreid. Bölls aandacht voor het ongewone, het kleurige en enigszins
belachelijke dat hij bij mensen en toestanden waarneemt, schenkt aan het verhaal,
eigenlijk een gegeven zonder verwikkeling, de kroniek van een dag, de vingerlichtheid
van een speler. Een speler met zijn weemoed.
Een tweede duivelse afgod die hij wantrouwt is het gezag dat steunt op macht.
Dat geldt voor kerk en staat, evengoed als voor het kapitaal en de ambtenarij. De
macht bederft de mens. Macht heet zichzelf recht en de verontrechting der
machtelozen wordt met gewetenloze huichelarij ten minste als een noodzaak, zo niet
als een weldaad voorgesteld. In de bundel die wij bespreken, hebben wij niet minder
dan twaalf verhalen gevonden waarin Böll, om ons toch één keer het moderne
slagwoord te veroorloven, aan maatschappijkritiek doet. In verschillende toonaarden.
Doorgaans spottend, met een guitige vertellersstem die niet ongaarne zichzelf
beluistert, maar ook weleens alsof het een bejaard man zou zijn, die de toelating
kreeg om over zijn jeugdherinneringen het woord te voeren.
Dat gebeurt bij voorbeeld in De Weegschaal. Rond de eeuwwende was het de
bewoners van een afgelegen dorp verboden een weegschaal in huis te hebben. Wie
dat kon verbieden was de plaatselijke kasteel- en broodheer, die bovendien handelaar
was en alles opkocht wat de arme kinderen aan bessen, paddestoelen en kruiden
konden verzamelen. Door een toeval kwam het uit dat de weegschaal waarmee die
waren gewogen werden, te weinig gewicht aanwees, zodat ‘het kasteel’ al jaren en
jaren de kleine mensen bedrogen had. Het verzet dat daartegen uitbrak werd door de
politie met geweld gebroken en de kasteelheer werd ondertussen in de adelstand
verheven. Zoals het verhaal hier staat heeft het veel weg van een sage die tot een
boosaardig sprookje ontaardt.
Het mooiste stuk in dit genre is nog Doctor Marke spaart Stilte. Een professor die
al meer dan honderd uren radiolezingen gehouden heeft, waarin hij het tijdens de
eerste jaren na de Duitse ineenstorting steevast over God gehad heeft, omdat het toen
zo hoorde, heeft met zijn natte duim in de lucht nu opgevangen dat de wind aan het
keren is; om zijn huik in de voordeligste richting te hangen, beslist hij dat zijn God
overal door de
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uitdrukking ‘het hogere wezen dat wij erkennen’ moet vervangen worden. Beslist
jawel, want zijn macht is zwaar genoeg om dat erdoor te drukken en het
omroeppersoneel, hoewel innerlijk mopperend, uiterlijk vriendelijk te doen
gehoorzamen.
Tegen dat alles staat Böll in het verweer, gelukkig niet namens een of andere
formatie die op haar beurt naar machtsverovering uit is, om straks hetzelfde onrecht
te plegen dat zij alsnog bevochten heeft. Wel koestert hij, blijkens de inhoud van
zijn roman Gruppenbild mit Dame en zijn actie voor de S.P.D. in de jongste Duitse
verkiezingsstrijd, sympathie voor politieklinks. Hij draagt het Duitsland dat door
Pruisen geleid werd niet in zijn hart. Veeleer voelt hij zich een Rijnlander, verliefd
op Keulen, het volk, het dialect en de sfeer van zijn geboorteland, dat hij in een
historisch perspectief nog altijd door de Romeinse bezetting en de vele invloeden
uit het Westen en Zuiden die erop ingewerkt hebben, gemerktekend ziet.
Zijn inhaken als schrijver op actuele problemen en toestanden maakt zijn werk
voor een talrijke lezersklasse, die tussen literatuur en journalistiek geen onderscheid
ziet, zeer interessant. Als dat banale wegwerpwoord interessant ergens past, dan
zeker in dit verband. Voor de blijvende betekenis van Bölls werk lijkt het ons niet
gunstig. Zo zijn wij ervan overtuigd dat een merkelijk aantal van zijn verhalen, na
onze tijd, met het verlorengaan van hun politiek belang, niets meer zullen te zeggen
hebben. Aan dat propagandaproza is het te wijten dat sommigen, onder de Duitse
auteurs van zijn leeftijd Günter Grass en Friedrich Dürrenmatt boven hem stellen.
Het Nobelprijscomité heeft anders geoordeeld. Als wij, wat ons natuurlijk niet
gevraagd wordt, zijn beslissing moesten verdedigen, zouden wij het doen met een
beter deel van Bölls kunst ter bespreking voor te leggen.
Wij beogen zijn meer poëtische verhalen, waarin een eeuwenoude romantiek,
zoals het behoorde uit gevoel en verbeelding ontstaan, met moderne ironie en zin
voor het lachwekkende dat in het absurde ligt, benaderd wordt. Als Böll vergeet dat
hij tegen iets moet zijn, begint hij te spelen en daar is hij, naar het ons toeschijnt, het
zuiverst zich zelf. Als hoogtepunten in die wijze van zich uit te drukken beschouwen
wij Alle Dagen Feest en Het Dal der dreunende Hoeven. In het eerste geval gaat het
over een bejaarde dame die maanden aan een stuk iedere avond Kerstmis wil vieren.
Dat zou helemaal niet erg zijn als zij daar geen gezelschap bij wilde. Maar nu zijn
haar naaste familieleden en zelfs de pastoor van de parochie verplicht de vertoning
bij te wonen. Onvermijdelijk wordt het voor die slachtoffers te veel op de duur, zodat
zij zich de een na de andere door een simulant doen vervangen. Het zou een
doelmatige oplossing zijn, was het niet dat hun hele bestaan erdoor ontwricht wordt
en de hele ‘sibbe’, zoals Böll het
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sarcastisch uitdrukt, op verkeerde paden terecht komt.
Het Dal der dreunende Hoeven is een alledaagse liefdesgeschiedenis die, verwoord
door een groot kunstenaar, een meesterstukje van een veertigtal bladzijden geworden
is. Een verrassende bouw gaat samen met een innemende lyrische sfeer, een
buitengewoon scherpe waarneming met de humor van de man die ook alles zelf
beleefd heeft en zich niet geblaseerd aanstelt. Geen woord te veel, geen woord te
weinig. Eigenlijk bestaat de begaafdheid van Böll hierin dat hij met zo weinig als
onderwerp zoveel kan suggereren. Bij deze verhalen sluiten een paar echte sprookjes,
o.a. De Lotgevallen van een Kopje zonder Oor, en een reeks karakterschetsen van
zonderlinge zielen aan.
Zo heeft hij het over een man wiens beroep het is als lacher op te treden, over een
controleur van de hondenbelasting en een warhoofd wiens taak het is uit de post van
een nijverheidsbedrijf de stukken zonder waarde te sorteren om ze te vernietigen.
Zodoende rekent de ‘weggooier’ uit hoeveel miljoenen er jaarlijks bespaard zouden
worden als zijn systeem overal toegepast werd. Hier weerklinkt over een tijdsruimte
van meer dan twintig jaar heen, een echo van de surrealistische visionair, een Kafka
zonder Kafkas tragiek, een Gogol, korter van stof dan de schepper van Dode Zielen.
Het lijstje met de Nobelprijswinnaars uit het jongste kwarteeuw is niet schitterend,
vergeleken bij de vijfentwintig jaar die eraan vooraf gingen. Veel gelauwerden uit
het laatste tijdsdeel zijn nu al vergeten, enkelen nooit tot de literatuurkenners
doorgedrongen. Voor Heinrich Böll geldt die opmerking niet.
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Kroniek
Marcel Janssens / Hedwig Speliers, polemikpunt
Hedwig Speliers maakte onder de titel Die Verrekte Gelijkhebber. Polemieken
('s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, Nieuwe Nijgh Boeken 56 en Brugge,
Sonneville, 1973, 232 blz.) een boek met teksten die als ik me goed herinner allemaal
of bijna allemaal vroeger reeds gepubliceerd werden. Deze gebundelde gelijkhebberij
is derhalve opgewarmde kost voor wie Speliers in verschillende bladen wat gevolgd
heeft. Opgewarmd of niet, het staat hem en zijn uitgevers natuurlijk vrij met deze
teksten op de verzameltoer te gaan, omdat verzamelen op de literaire markt nu eenmaal
mode en een boekje zo rap gemaakt is. ‘Polemieken’ bundelen is echter dubbel
riskant, want ze zijn uiteraard sterk aan de actualiteit gebonden. Bij een tweede
lectuur leken Speliers' teksten mij al voor een goed deel verbleekt. Hun ‘force de
frappe’ is teruggelopen. Het heiligschennende vuur van Wij, galspuwers en Omtrent
Streuvels smeult nu; Speliers blust nog wat na in de belendende percelen met
waterpistooltjes. Hij geeft zelf toe dat ‘de scherpe hoeken van de contestatiehoop en
het literatuurgeloof afgevlakt werden.’ (9) Hij is van elk geloof genezen, ook van
zijn ‘literatuurgeloof’ dat ik interpreteer als de naïef-narcistische verwachting van
iemand die het schrijver-zijn (de schrijversnaam en -faam) verabsoluteert als een
instrument bij uitstek om zich in de literaire wereld en in de maatschappij een body
te maken en ook wel als een instrument om van de maatschappij iets anders te maken.
Ook aan dàt symbolum is Speliers gaan twijfelen, nadat hij het katholieke symbolum
heeft afgezworen - wie nog niet mocht weten dat hij katholiek geweest is, mag dat
hier nog eens horen. Kreeg het ‘literatuurgeloof’ een knauw, dan suddert zijn
‘contestatiehoop’ tegenwoordig ook maar op een laag pitje. Mei 1968 ligt nog fris
in het geheugen, maar Speliers ziet overal de agenten van de Herstelbeweging naarstig
aan het werk. En daar helpt geen galspuwen aan. Zijn de helden al moe? Is Speliers
straks ook ‘integrationsfähig’? Is het een leeftijdsverschijnsel? Hij flirt graag met
zijn ‘onvolwassenheid’ die hij als een van zijn kostbaarste polemische kwaliteiten
beschouwt en voor geen geld zou willen verzaken, maar er komt sleet op zijn
onvolwassenheid. Hij heeft nu al zo dikwijls gezegd dat hij onvolwassen is dat zijn
onvolwassenheid begint te dateren.
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Hij heeft destijds in Bok en Mep mee de eerste steen gegooid, hij gooit nu nog de
tweede steen of de achtendertigste, bij voorbeeld in de richting van Streuvels,
Demedts, Lampo, Vranckx, Knuvelder. Is Speliers zelf aan een Herstelbeweging
toe? Hij heeft nu toch ook al zijn Prijs gekregen, spreekt dubbelzinnig over de euvele
moed om Prijzen te aanvaarden, krabbelt op hete pootjes terug, zeggend ‘dat heb ik
zo niet gezegd’, ‘dat bedoelde ik zo niet’ of ‘die of die heeft de ironie waar mijn
teksten van barsten, niet gevat’. Een polemicus wiens ironie niet gesnapt wordt?...
Dat wordt bedenkelijk. Men zou voor minder zijn literatuurgeloof verliezen en de
contestatiehoop laten varen.
De verslapping van de polemische verve blijkt nog uit een ander gegeven. Hedwig
Speliers vond de ondertitel Essays en polemieken die Herwig Leus toevoegde aan
de bloemlezing van Louis-Paul Boons Geniaal... maar met te korte beentjes niet zo
best. Hij verkoos Polemieken en essays of gewoon: Polemieken. Welnu, de ondertitel
Polemieken bij zijn eigen nieuwe bundel is evenzeer ontoepasselijk op alle teksten.
De eerste serie Streuveliana kan nog min of meer als geheel tot het polemisch genre
gerekend worden, evenals de meeste teksten uit de afdeling Polemiserie. De afdeling
Kritisch sprokkelhout bevat echter recensies zoals volwassen critici er ook kunnen
produceren. Dat geldt ook voor het slotopstel over Hugo Claus. Ik dacht dat hier en
daar een schuttingwoord of een vermelding van een seniele academicus niet volstaan
om van een recensie een polemiek te maken. Speliers begint te recenseren, hij kan
nu al twee opstellen na mekaar schrijven zonder dat hij Walschap aan het Davidsfonds
koppelt, hij zegt dat hij studies gaat schrijven (o.m. over G.K. van het Reve), hij spelt
de namen Van Dijk, Maatje en Franz K. Stanzel zonder verpinken, hij heeft het
aandeel van de natuur in De Vlaschaard ‘statistisch onderzocht’ (30). Geraakt hij
via de Herstelroute eerlang ook nog op het slechte pad? (Nog een suggestie voor
Julien van Remoortere die al zoveel toeristische routes tekende: de Herstelroute door
Nieuwpoort.) Ik ben benieuwd om Speliers uit de volgende bocht te zien komen, bij
voorbeeld met zijn studie over de ‘markies’. Kan het zijn dat hij onder de gehate
volwassenen (wat dat ook moge zijn) au sérieux zal willen worden genomen?
Nog een symptoom van verbleking is Speliers' meer en meer ambivalente houding
tegenover de literatuurwetenschap. In navolging van de Amerikaan Leslie Fiedler
heeft hij aan de kritiek als wetenschap een broertje dood - ook aan de wetenschap
als kritiek, maar dat beseft hij wellicht zelf niet. De criticus moet niet wetenschappelijk
te werk gaan, wel ‘magisch, maniakaal, paranoïd, brutaal, vulgair, sentimenteel’.
Zijn subjectivisme verdedigde hij met hand en tand. Zijn subjectieve meningen en
beweringen,
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incluis zijn rancunes, frustraties en trauma's, verantwoorden zijn gelijk. Speliers heeft
verrekt altijd gelijk. Hoe dat kan als je er magisch, maniakaal, paranoïd, brutaal,
vulgair, sentimenteel op losgaat, laat ik maar in het midden. Zijn subjectivistische
opvatting van de kritiek is overigens het duplicaat van zijn opvatting van literatuur:
literatuur is niets meer en ook niets minder dan een kapstok waaraan hij zijn trauma's
kwijt kan.’ (12) Ik vind zo'n kritische uitgangspositie angstwekkend eng, maar ik
veronderstel dat de kapstoktheorie een privilege van een verrekt gelijkhebber is.
Gelijkhebben in zaken van literaire appreciatie komt mij voor als een onbehaaglijke
aangelegenheid die naar despotisme en imperialisme ruikt. Maar mijn mening doet
er hier niet toe. Speliers die mensen, situaties, teksten, feiten taxeert alsof het niks
was, meent dat hij maar kan schrijven om gelijk te hebben. Mij bezorgt zulks
griezelelementen, vooral als ik zie hoe hij aan dat verrekt despotische gelijk moet
geraken: autoritair, totalitair, met ‘de logika van het onlogische’ (9), op het gezag
van zijn trauma's en van zijn woord. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... Speliers
koloniseert de lezer met zijn gelijk, d.w.z. met zijn gelijkhebberige beweringen. Nu
stel ik vast dat hij zijn gelijk op een andere manier naar zich toe begint te trekken.
Hij begint warempel in naam van het verrekte gelijk naar de wetenschap te lonken.
Zijn ambivalente haatliefde tegenover de literatuurwetenschap geeft in deze bundel
aanleiding tot een paar versprekingen en contradicties waarin ik alleen symptomen
zie van zijn aarzelingen en van zijn bereidheid tot een proefritje langs de Herstelroute.
Goed, Literatuur bestaat niet, zegt Speliers (131) - dat wist hij al eer hij Roland
Barthes las, kijk es aan -; maar ook de literatuurwetenschap, die meer dan eens dient
als schutting om een flink pak subjectivisme achter te verbergen, zal tot het einde
der tijden een illusie blijven (17 en 16). Beslissend voor de geldigheidswaarde van
een kritiek is ‘de directe sympathie’; zogezegd wetenschappelijke kritiek is maar
camouflage. Hij drukt die laatste gedachte wel heel vreemd uit, maar ik hoop de
ironie van deze zin gesnapt te hebben: ‘kritiek is in mijn ogen nooit maar camouflage,
handige, meestal geleerde’ (131). Elders in zijn boek betreurt hij het dan weer, in
een stuk over het Manna, de Prijzen en de Potjes in ons land, dat ‘een beoordeling
die voldoet aan de primaire eisen van de letterkundige kritiek’ onmogelijk gemaakt
wordt door het touwtjetrek tussen gelovigen en vrijzinnigen (101). Nu wou ik Speliers
toch eens horen uitleggen wat voor hem die ‘primaire eisen van de letterkundige
kritiek’ zijn. Toch niet het maniakale, paranoïde, enz. gooien met een pet naar een
kapstok? Het moet iets anders zijn, waarvan hij zich rekenschap begint te geven,
zoals blijkt in zijn opstel Van hersteller tot plagiaris, waarin hij een symptoma-
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tische zelfbeschuldiging neerschrijft: ‘bij een eventuele herdruk van mijn eerste
Streuvelsboek zou ik mijn impulsieve afkeer van en allergisch kotsgevoel voor
Herstelpersonaadjes als F. De Pillecijn, A. Demedts en A. Westerlinck pogen te
overwinnen voor een meer wetenschappelijke werkwijze. Ik heb leren inzien dat
impulsen en intuïtief denken gevaarlijk om te buigen werkmiddelen zijn, die sterk
in autoritaire richting kunnen geïnterpreteerd worden. Zonder in de kuil van het
academische te vallen, moet een levende en organische schriftuur mogelijk zijn.
Binnen het literair-wetenschappelijke terrein en met een degelijk filologisch
instrumentarium naast zich, moeten mogelijkheden groeien om het essay tot een
creatief genre uit te bouwen. Dan schort je misverstanden op, die ik nu geschapen
heb.’ (44-45) Laat de stoute jongen die met een 750 cc-machine de boekenrekken
der faculteiten en academiën omver zou crossen, nu de oren hangen? Zou de literatuur
nu toch bestaan, wat zeg ik: zou er nu toch een literatuurwetenschap mogelijk zijn?
Gaat hij zich nu met de gehate literaten meten en die op hun terrein kloppen? Al ben
ik ervan overtuigd dat een leraar geen universiteitje moet spelen en niet met een of
ander literatuurwetenschapje mag miskleunen ten overstaan van kinderen die nog al
spelend lezen, toch vraag ik me af of de leraar Speliers zonder ‘degelijk filologisch
instrumentarium’ iets anders kan doen dan onschuldige kinderen, die op hun beurt
geen kapstokken mogen zijn, autoritair met meningen te minoriseren? Als hij één
misverstand moet ‘opschorten’, dan liefst dat van zijn situering ‘binnen het
literair-wetenschappelijke terrein’. We wachten tot hij met zijn machine uit de
volgende bocht komt.
Omdat hij nu toch brood begint te zien in de literairwetenschappelijke technocratie,
kan hij alvast kennis maken met een hele waaier van methoden die ter beschikking
staan. Zelf hoeft hij het echt allemaal 2200 jaar na Aristoteles en 18 jaar na Chomsky
niet meer uit te vinden. Er is in de wetenschappelijke kritiek in elk geval meer
voorhanden dan de twee methoden die hij blijkt te kennen: de autonomistische en
de literairsociologische. Als hij zich tenminste die moeite wil getroosten. Want
steekkaartenkasten omvercrossen is nog altijd veel gemakkelijker.
Afgeleid door de ‘herstellende’ Speliers, heb ik nog niets gezegd over het
inhoudelijke aspect van de bundel dat mij het meest aansprak, nl. het leidmotief
‘literatuur en leven’. Het is niet nieuw in de geschriften van Speliers, het is er van
meet af aan de kern van geweest. Literatuur is voor hem denkwerk, zo heeft hij al
zo vaak geschreven, en het creatiefste denkwerk levert de schrijver die ‘op het sociale,
politieke en economische maatschappijvlak’ tot bewustwording aanspoort (15).
Dergelijke relevantie hanteert Speliers verder als kritisch criterium, wat gebleken is
uit zijn Streuvelsboeken en
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uit zijn aanvallen op Hubert Lampo die ‘gewoon langs de problematiek van de
samenleving heen schrijft’ (105). Ook Marnix Gijsen is om gelijkaardige redenen
een ‘auteur van gemiste kansen’. Speliers' kritische attitude is eerbiedwaardig, maar
in haar ongenuanceerde onvolwassenheid benauwend en verengend. Als hij zo
enggeestig over de relatie literatuur-leven blijft denken, moet hij even rancuneus
langs onmetelijke ontoegankelijke domeinen van de literatuur (die dan toch wel
buiten en ondanks Speliers zal bestaan) blijven lopen. Als hij telkens geërgerd op
moet staan om een luchtje te gaan scheppen van zodra een tekst hem geen kapstok
voor zijn trauma's biedt, dan zie ik hem veel meer in de duinen dan in zijn bibliotheek.
Dat narcisme leidt alleen maar tot angst en agressie. Benauwend is dat. Speliers
smeedt hier het neologisme ‘polemiserie’. Bij de lectuur van dit boek schoten er mij
andere te binnen: polemiezerig, polemigraine, polemikpunt, polemispunt, polemikmak.
Voor mijn part zijn ze allemaal toepasselijk, maar ik moet verrekt geen gelijk hebben.
Naast het opstel over de nieuwrealistische poëzie, dat spijt zijn verregaande
vereenvoudigingen leesbaar blijft, is het stuk Ars polemica, gewijd aan Louis-Paul
Boon als polemisch model, voor mij het interessantste in de bundel. Analytisch,
puntje voor puntje stippelt Speliers daar aan de hand van Boons korte beentjes-proza
een tactiek van de literaire polemiek uit, die hij in zijn eigen polemiserie tracht te
volgen. Wat hij schrijft over Boon, is een model en een zelfportret, een beetje gevleid
natuurlijk (wegens de gesignaliseerde verbleking). Zowel inhoudelijk als formeel
karakteriseert hij vanuit zijn intuïtieve affiniteiten de agressieve werkwijze van de
polemicus Boon. Ik meen dat hij zich een keer mistelt, omdat hij de generalisering
als ‘nieuw polemisch element’ dat twee keer meetelt (eerst op p. 205, nog eens op
p. 207), maar dat heeft nu minder belang. Hoofdzaak is dat het model toepasbaar is
op de polemicus Speliers in zijn beste momenten, incluis het eufemisme omtrent het
‘iet of wat onrechtvaardige’ karakter van de generalisering (205), en eigenlijk van
de polemiek in het algemeen. Ik wou op mijn beurt uit het Boon-opstel en uit de
Verrekte gelijkhebber in zijn geheel de polemiezerige strategie van de polemicus
Speliers distilleren. De strategie van het autoritaire gelijk-halen kan ik niet anders
dan in de vorm van geboden formuleren:
1. Jezelf moet je als onafhankelijke eenling door dik en dun affirmeren, terwijl je
de anderen - je tegenstanders - stelselmatig moet instolpen in het amorfe grauw
van een groep, een troep, een sekte, een kapel. Aan de ene kant heb je Speliers
die zich nooit en nergens identificeert met een kliek (de verhouding met
Weverbergh die nog een paar keer ter sprake
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2.

3.

4.

5.

komt, is toch wel een pijnlijke zaak, maar duinzand daarover); aan gene kant
van de Herstelroute rotzooien miezerig de literaten, de kerkgangers, de senielen,
de juryleden, de fascisten, de geprijsde beunhazen. Het effect van dergelijke
uitzondering van één schaap onder de bokken is hallucinant. Dat het ‘iet of wat
onrechtvaardig’ is, doet er niet toe, Speliers heeft verrekt gelijk.
Jijzelf hebt het recht en de plicht te evolueren, de anderen spijker je in hun
verleden vast. De oude koeien zitten allemaal in de sloten aan gene kant van de
Herstelroute. Diep die koeien op uit oude jaargangen, scheer de eigenaars over
één kam, confronteer ze met je eigen allernieuwste ideetjes en noem een paar
namen van buitenlanders. Het effect is opwindend. Dat het ‘iet of wat
onrechtvaardig’ is, doet er niet toe, Speliers heeft verrekt gelijk.
Neem voorzorgen zodat je bij tijd en wijl (en bijtijds) terugtrekkende bewegingen
kan uitvoeren. Zeg vooraf dat je onvolwassen bent, dat je onlogisch redeneert,
dat je het irrationalisme in je blazoen voert, later kan dat van pas komen. Zeg
vooral dat je teksten barsten van ironie, die zullen de seniele literaten toch niet
snappen. Houd de ironie achter de hand, je geraakt ten gepasten tijde wel met
de hakken op die vluchtheuvel. Ontzeg de zuurpruimen van de overkant elk
recht op ironie. Met deze voorzorgen als dekking mag je namen fout spellen,
Vranckx professor aan de Leuvense Universiteit maken, de mogelijkheid van
de literatuurgeschiedenis ontkennen en er zelf een schrijven. Achteraf kan je
altijd zeggen dat je het zó noch gezegd noch bedoeld hebt. Het effect is
beroezend, en je hebt verrekt altijd gelijk.
Je moet de tegenstander minoriseren door hem te minimaliseren. Bepaalde feiten
kan je nu eenmaal niet verdonkermanen. Noem die feiten niet, let op je zaak.
Kan je er echt niet omheen, omdat de kranten er vol van staan, maneuvreer ze
in je kraam. Koppel de Staatsprijs voor Geeraerts aan het gekke partijpolitieke
balanssysteem dat in België de neerslag van het Manna regelt. Het effect is
crazy en, iet of wat onrechtvaardig of niet, Speliers heeft verrekt gelijk.
Let op je zaak, je ik, je kapstokken, op andermans koeien en op je gelijk.

Al is het mijn gewoonte niet (ik heb ook wat ironie achter het handje), moet ik ten
slotte iets over mezelf zeggen n.a.v. wat Speliers over mij schrijft. Hij kan maar niet
begrijpen en neemt me kwalijk dat ik over Multatuli én over Rose Gronon kan
schrijven. Kijk, dat is voor mij een vorm van ‘katholieke’ literatuurkritiek: kunnen
schrijven over een vrijdenkend revolutionair én over een ‘katholieke schrijftante’
dixit Speliers). Spe-
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liers kan dat niet, tenzij op de maat van zijn narcistische kapstokken en geboden.
‘Toen ik katholiek was,...’ schrijft hij (14). Was, inderdaad.
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Kroniek
Hugo Brems / Hoera: een dichter
Saul van Messel is ondanks zijn zestig jaar een vrij recente verschijning als dichter.
Maar dan ook een opvallende, zowel wat de kwantiteit van zijn publikaties als wat
de kwaliteit ervan betreft. Sinds 1967 verschenen van hem meer dan 10 bundels,
waarvan de jongste, Het eeuwige leven. Een bundel doodspoëzie
('s-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar) hier ter sprake komt. Saul van
Messel is in de Nederlandse letterkunde nochtans geen onbekende. Hij publiceerde
verschillende studies over het joodse aandeel in de Nederlandse letterkunde. Dat
joodse aandeel zet hij met zijn verzen zelf heel wat kracht bij. Want in de bonte bende
poëziepublikaties die ons overstromen, valt hij op als een zuiver en groot talent, wat
des te verwonderlijker is gezien de omvang van zijn produktie.
Van Messel schrijft een poëzie die opvalt door een uitermate eenvoudig, sober en
gereduceerd taalgebruik. Alle dichterlijke versierselen van metaforiek en klankweelde
zijn hier geweerd. Maar dat geldt evengoed voor louter linguïstische elementen, bijv.
syntactische, die de zinskernen zouden kunnen verdoezelen. Wat overblijft is een
zeer ascetische, laconieke taal, die nochtans nergens prozaïsch aandoet en die in zeer
korte gedichten, korte strofen en korte verzen alleen het essentiële van leven en dood
als in een clair-obscur spel verwoordt. Die uiterste versobering levert, precies door
het extreme karakter ervan, een zeer poëtische, want zeer geconcentreerde taal op.
Niet zelden maakt die een subtiel gebruik van klank- en betekenis-contrasten en
parallellen, waarin rijm, assonantie, paronomasie e.d. een belangrijke rol spelen:
‘tussen de dag
en wat ik wil
is alles stil
onder het gras
beweegt nog nauwelijks
wat was’ (32)
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Maar de meest opvallende stijlkenmerken van deze poëzie, nl. omkering en paradox,
hangen nauw samen met de thematiek van dood en leven als elkaars keerzijde en
voorwaarde. Zoals hij het o.m. in aforistische vorm formuleert: ‘de oplossing van
het leven: het raadsel van de dood’ (31) of ‘op de dood / rust de bewijslast / van het
leven’ (73). Heel de bundel is doordrongen van die visie op leven en dood als elkaars
onmisbare complementen. Men vergelijke slechts de paradoxaal klinkende verhouding
tussen titel en ondertitel van de bundel. Of, in het eerste gedicht, dat ook stilistisch
het onontwarbare kluwen van doodsangst en levensangst, doodsverlangen en
levensdrift uiterst concies aanwezig stelt:
‘niet bang zijn
voor de dood
zegt de angst
en somt sarcastisch
de voordelen
van het leven
op’ (7)

Verwant met dit thema zijn ook de veel voorkomende motieven van slaap en droom,
de tegenstelling dag-nacht en ten slotte de altijd aanwezige vervreemding tegenover
zelf en wereld, zoals in het wel zeer paradoxale ‘hide and seek’:
‘achter zichzelf weggedoken
zou hij pas zichtbaar worden
nadat hij was vertrokken
maar hij was zo bang
dat hij dan meeging’ (9)

Dit motief van zichzelf als dubbelganger komt herhaaldelijk voor; het best geslaagd
misschien in deze vier eenvoudige maar bijzonder complexe verzen:
‘uit pure eenzaamheid
bel ik mezelf op
gelukkig ben ik
in gesprek’ (103)

Van Messel is een van die zuinige dichters die erin slagen met een minimum aan
middelen en aan stemverheffing een maximum aan existentiële diepte
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over te dragen. O.m. daardoor, maar ook door zijn zakelijke toon, zijn preoccupatie
met het mysterie van de dood en zijn geloof in de bezwerende kracht van het
dichterlijke woord, doet hij meer dan eens denken aan sommige gedichten van
Achterberg.
Maar deze recensie mag niet afgesloten worden zonder de aandacht te vestigen
op het specifieke thema van het joodse lijden, dat in deze poëzie niet zozeer herinnerd
verleden is als wel wrange actualiteit. Hier krijgt de nogal abstracte thematiek van
dood in het leven plots het concrete gezicht van haat, prikkeldraad en gaskamers.
Maar zelfs dan blijft de toon gedempt, wat de bodemloze bitterheid des te
aangrijpender doet overkomen op de lezer. Bijv. in de fragmenten
‘oorlogsdocumentatie’ (56) of het gedicht met de cynische titel ‘veilig verkeer’:
‘terwijl ik
in de jodenhoek
en tevergeefs
naar joden zoek
moet ik dimmen
voor de schimmen’ (55)

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

541

Kroniek
Jos van Damme / Willem Elsschot in het Russisch
In de reeks ‘Meesters van het moderne Proza’ publiceerde de Russische
staatsuitgeverij ‘Progress’ te Moskou een deel, gewijd aan het werk van Willem
Elsschot. Nu hebben we sowieso al niet een literatuur met wereldwijde vermaardheid,
zodat een dergelijke publikatie al wie met de Nederlandse letteren begaan is wel
aangenaam-verrast doet opkijken. En als insiders daarbij nog met klem affirmeren
dat de hele oplage (aantal exemplaren wonderlijk genoeg niet in het colofon vermeld,
wat anders bij elk Russisch boek het geval is) in 'n paar dagen uitverkocht was,
ontkomen we niet aan een snuifje nationale trots, ook al weten we dat moderne
westerse literatuur het meest gevraagde schaarste-artikel is in de Sovjet-unie.
Hoe ziet Elsschot eruit in een Russisch pelsjasje? Een fraai volume van 450 blz.,
waarin de Russische lezer de gelegenheid gegund wordt kennis te maken met ‘Villa
des Roses’, ‘Lijmen’, ‘Het Been’, ‘Kaas’, ‘Het Tankschip’ en ‘Het Dwaallicht’, alles
bij elkaar een meer dan representatieve staalkaart van Elsschots kunnen. Voor de
vertaling stond - naar goede Russische gewoonte - een collectief in: S. Belokrinitskaja
en L. Sjetsjkova vertaalden ‘Villa des Roses’ en ‘Kaas’, de vertaling van ‘Lijmen’
en ‘Het Been’ was het werk van V. Ostrovski, R. Rajt-Kovalenka nam ‘Het
Dwaallicht’ voor haar rekening, terwijl hogergenoemde S. Belokrinitskaja samen
met E. Makarova ‘Het Tankschip’ verrussischten.
De Russen hebben de gewoonte de heruitgaven van hun eigen gevestigde namen
op een enigszins paternalistische manier van een omstandige inleiding te voorzien,
waarin de belangstellende lezer vooraf bij het handje genomen wordt en uitvoerig
op de verdiensten, casu quo vergissingen van de desbetreffende auteur gewezen
wordt. Van des te meer belang is uiteraard die inleiding bij het werk van voor de
sovjetlezer onbekende auteurs. Aan de verhalen van Elsschot gaat dan ook een twaalf
bladzijden lange inleiding van I. Sjkoenajeva (inmiddels overleden) vooraf. Een
voortreffelijke proloog, waarin de eigen aard van de Vlaamse literatuur en Elsschots
werk uitmuntend, zij het wel enigszins schematisch-eenzijdig, geduid worden.
Schrijfster citeert Karel Jonckheere en Jean Weisgerber, weet Els-
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schot uitstekend te situeren en te karakteriseren en geeft blijk van een verrassend
goed inzicht in onze problematiek, verrassend omdat men deze wetenschap niet zo
voor de hand liggend acht in een taalgebied waarin in 1967 nog een boek als ‘Honderd
Jaar Belgische Literatuur’ (L.G. Andrejev, Sto ljet Belgijskoj Literatoery) verscheen,
een weliswaar erudiet werk, dat echter in hoofdzaak - zij het niet uitsluitend - de
Belgische Franstalige literatuur behandelt (en waarin Elsschot zelfs niet vermeld
wordt). We zouden het met de schrijfster echter niet eens durven zijn waar ze beweert
dat de Franse woorden ‘en zelfs zinnen’ (sic) door Elsschot niet zozeer gebruikt
worden ter wille van de couleur locale, maar eerder om het speciale karakter van het
‘Vlaams’ (sic) te laten uitkomen. Dit brengt ons meteen bij de vertaling van de
afzonderlijke werken. De vertalers hebben immers systematisch alle Franse, Engelse
of Duitse volzinnen in het Russisch vertaald, (men denke aan de Franstalige excerpten
uit het Wereldtijdschrift, de Franse dialogen in ‘Villa des Roses’, de Engelse in ‘Het
Dwaallicht’...), zodat er toch wel een behoorlijk stukje sfeer verloren gaat. (Waarom
geen voetnoot ingelast: ‘In het Frans (resp. Engels, Duits) in de tekst’?)
Over het geheel genomen kan men zeggen dat de vertalingen voldoen. De vertalers
hebben hun best gedaan Elsschots werk inhoudelijk zo accuraat mogelijk weer te
geven, vonden hier en daar beeldende Russische uitdrukkingen om onvertaalbare
specifiek-Vlaamse dito's te vervangen. Toch kan men onmogelijk zeggen dat de
Russische lezer zich nu een getrouwe voorstelling zal kunnen maken van Elsschots
expressief idioom. Ofschoon er maar een paar aperte fouten aanwijsbaar zijn, is deze
Russische vertaling op te veel plaatsen te vlak, te steriel en mist het spitante van
Elsschots rake woordkeus. Hierbij enkele voorbeelden (waarbij de cijfers verwijzen
naar de pagina's van resp. de Verzamelde Werken van Elsschot en hun Russische
vertaling):
Hij wierp een blik op het ensemble
van Brizard (29)
Hij bleef staan tot ons aller zielen
door de tekst bevrucht waren (259)
Bij die vraag, die gesteld werd met
een gezicht dat droop van deferentie... (277)
‘C'est la règle,’ zei hij kortweg tegen
mijn kornak (281)
De Russische vertaling geeft:
Hij bekeek alle aanwezigen (42)
Hij wachtte tot we allen doordrongen
waren van de zin dezer woorden (139)
Deze vraag stelde Boorman met
zulk een eerbiedig gezicht... (159)
‘Alles is in orde’, zei hij kortweg
tegen mijn begeleider. (164)
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...terwijl de vrouw zichzelf stond
aan te kijken. (301)
...de man, die op een paar meter
afstand behoedzaam voor anker
was gegaan... (308)
Als we dat gezegd hebben, zijn we
uitgekakt. (341)
...terwijl hij nu geregeld aan Martha
refereerde, als was ik aandeelhouder
in dat mens. (367)
Hij is dan een eerste maal aan ons
verschenen... (374)
Als zijn vrouw hem in bed de
biecht afneemt... (377)
Hij is een volbloed van het negocie
bedrijvend legioen... (668)
...over de samenstelling van onze
Westerse God (714)
...terwijl haar moeder een verdrietig
stilzwijgen bewaarde. (186)
de man, die behoedzaam op enkele
meters van ons was blijven staan... (194)
dan kunnen we over Korthals niets
meer meedelen. (232)
Nu sprak hij eindeloos met mij
over Martha, alsof ik haar goed
gekend had. (262)
We troffen Jan aan... (269)
Als zijn vrouw hem in bed uitvraagt
over zijn zaken... (273)
Hij is een typische scharrelaar... (401)
...over de godsdienst (450)

Men kan deze voorbeelden talloze malen vermenigvuldigen. Het resultaat is een
ietwat amechtige Elsschot, die wel getrouw zijn verhaaltje doet, maar zijn toehoorders
niet meer captiveert door zijn ironie.
Vermeldenswaardig en veelzeggend is de ontrouw aan de tekst. Het is toch wel
verbazingwekkend dat de kittelorige preutsheid zo ver gaat om een stuk zin als:
‘...haar zoontje, dat al een heel ventje werd, en dat zij geheel ontkleedde, en met
eigen handen waste...’ (42) zonder meer te schrappen! De eenzame heertjes, die op
de jonge meisjes loeren, houden in de Russische versie hun linkerhand natuurlijk
niet meer in hun broekzak (82), en Madame Brulot noemt het aapje Chico niet meer
‘Soleilland’ als hij zich onzedeiijk gedraagt (88), maar ‘Max Linder’, wanneer hij
bijzonder vermakelijk is geweest (98). Van de truffels, die ‘gehakte prostaat’ (428)
zouden kunnen zijn, is ook geen spraak meer en een zinnetje als ‘zo waar als er een
God was’ (73) vond natuurlijk geen genade. Wanneer Ali in ‘Het Dwaallicht’ over
het communisme praat, trapt hij vanzelfsprekend op heel lange tenen als hij het heeft
over: ‘...de profeet, die al jaren in een glazen graf ligt zonder tot stof te vergaan en
die de prediker was van een nieuwe godsdienst zonder God, waarbij allen gelijk zijn
in vrouwen en schapen, in voeding en kleding, in woning en geld.’ (714) De passus
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over het glazen graf moest eraan geloven en de vrouwen werden ook gesupprimeerd.
De ‘nieuwbakken volkscommissaris (die) al te korte metten
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maakt’ (715) wordt vervangen door een ‘pseudo-rechter, die wat al te gedecideerd
optreedt.’ (451)
Achteraan in het boek wordt nu een uitgave van Vestdijk aangekondigd. Zou het
dan echt onmogelijk zijn dat de vertalersstaf, in het kader van het cultureel akkoord,
contact opneemt en samenwerkt met neerlandici en nederlandstalige slavisten?
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De laatste ronde
Grasland
Het tafelkleed in 't groen
waarop de boeren vele
in wit en zwart
hun koeienkaartspel spelen
Van uit hun lage hoeven
elkander overtroeven
en ieder waagt zijn kans
zijn open koeienabondans
De herfst: het sluitingsuur
naar huis nu, naar de stal en schuur
en dan maar aan den tel
wat hij daar met zijn koeienspel
wat hij gewonnen heeft!
De winter overleefd!
God: denk aan mij
als Gij
weerom de kaarten geeft!
Remi Lens

Loutering
Waaraan wij echt behoefte hebben,
zijn niet de vliegen in de webbe
van dit vraatzuchtig tijdsgewricht maar stilte, zwijgen en nadenken
over vriendschappelijke wenken:
geen bloem bloeit zonder een bericht!
Nooit mag men uit het oog verliezen
de rijkdom van een stoel van biezen,
van moedermelk en 't laatste licht.
Daarom dit zuiverend gedicht:
help ons, o Heer, met zoveel schaars
pas kelk te wezen en een kaars!
6.73
Joh. Daisne

Er zijn nog Belgen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

Een moederhart, een gouden hart is een bloemlezing waarin Gerrit Komrij, net vóór
moederdag van dit jaar, een aantal verzen van ‘Dichters over moeder’ heeft verzameld.
Het is een sympathieke, subjectieve, klassieke keuze, die in een korte inleiding met
enige bewondering wordt toegelicht. Het geheel geeft een idee van de eerder
conformistische gevoelens waarmee de Nederlandsschrijvende dichters de moeder
vereren. Naast ruim 30 Noordnederlandse dichters staan er zowat 20 Vlaamse
opgenomen, wat een redelijke verhouding is.
Prettig om te lezen zijn achteraan in het boek de enkele bladzijden waarin ‘Iets
over de auteurs’ wordt meegedeeld. Deze toelichtingen zijn bondig, maar enkele
ervan karakteriseren soms met een paar woorden de dichter of relativeren
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zijn waarde. Bij Bertus Aafjes staat als laatste inlichting ‘zanger’ tussen venijnige
aanhalingstekens. C.S. Adama van Scheltema krijgt als toelichting ‘Een in het begin
van deze eeuw te populair dichter’. Jac van Hattum was ‘Met Hoornik en Den
Brabander voor de tweede wereldoorlog veelbelovend jongere’.
Over J.J.L. ten Kate wordt ons meegedeeld: ‘Ongelooflijk produktieve
dichter-predikant (“Ten Kate, Ten Kate! O! dichter boven mate!”). Vertaalde alles
wat los en vast zat.’ Laatste zin bij Willem Kloos: ‘Na 1900 steeds stijgend gebrek
aan zelfkritiek.’ Gerrit Kouwenaar is een ‘Consequent “woord-betrapper”.’ Van
Adriaan Morriën wordt gezegd: ‘Erotisch dichter, vrouwen en dochters bevolken
zijn poëtisch heelal.’ Het is alleen te betreuren dat Komrij deze originele, wat
kwajongensachtige wijze van typeren niet heeft volgehouden, want bij de andere
dichters krijgen we de gewone vormelijke informatie.
Maar wat mij toch wel heeft doen opkijken is de wispelturige manier waarmee
Komrij de Vlamingen nationaliseert.
Met Hugo Claus geen problemen: ‘Belangrijkste Vlaamse vertegenwoordiger van
de Experimentelen’. Ook bij René de Clercq is alles normaal: ‘Volkse zanger die als
activist in België ter dood veroordeeld werd.’ Frans de Cort is een ‘Liberaal-Vlaams
volksdichter’ maar Willem Elsschot is ‘België's belangrijkste romanschrijver van
deze eeuw’. Guido Gezelle is een Vlaams priester maar Marnix Gijsen ‘Een Belg
die het grootste deel van zijn leven als regeringsfunctionaris in Amerika doorbracht.’
Maurice Williams is een ‘Verfijnd, introvert Belgisch dichter en prozaïst’, maar A.W.
Grauls is dan weer een ‘Vlaams expressionist’. Alfred Hegenscheidt is een Vlaams
toneelschrijver maar Raymond Herreman is een ‘Licht-melancholisch Belgisch
dichter.’ Lapidair is de uitspraak bij Karel Jonckheere: ‘Vlaams dichter en
quiz-master’! K.L. Ledeganck is een ‘Negentiende-eeuws rederijker uit Vlaanderen’,
maar Rosalie Loveling moet het stellen zonder nationaliteit.
Victor de la Montagne is weer een Vlaming en Achilles Mussche een ‘Vlaams
socialistisch dichter’ maar Jan van Nijlen komt er dan weer uit als ‘Belgisch schrijver
van een stoïcijnse, knappe poëzie’.
Paul van Ostaijen is een Vlaams expressionist maar - God betere het - Bert Peleman
is een ‘Belgisch schrijver van folkloristische gedichten’. Van Pros Vanosmael kent
de samensteller de geboortedatum niet (15-10-1920) maar hij laat hem Vlaming zijn.
Karel van de Woestijne integendeel behoort weer tot de andere categorie: ‘Belgisch
symbolist’.
We hebben dus niet alleen af te rekenen met het probleem van de Noordnederlandse
en Zuidnederlandse, Hollandse en Vlaamse schrijver of van de Nederlandse schrijvers
tout court, ook ons Belgschap gooit roet in het eten. Prof. dr. R.P. Meijer, hoogleraar
in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Londen heeft op 16
mei ll. het probleem nog eens aangeraakt in zijn inaugurele rede uitgesproken onder
de titel ‘Dutch and Flemish: Two Literatures or One?’. In de aanhef herinnert hij
eraan dat ter gelegenheid van de opvoering van een stuk van Hugo Claus in Londen,
aan de toneelbezoekers werd meegedeeld dat de auteur van het stuk niet alleen schreef
in het Nederlands en het Frans maar ook in het Belgisch! Prof. Meijer merkt erbij
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aan: ‘Het was een mededeling die een goede plaats verdient op de lijst van de meest
intrigerende en tegelijk meest zinloze inlichtingen van de laatste jaren’.
Nu lijkt het wel dat de jonge Noordnederlandse schrijvers dat woord Belgisch
meer en meer beginnen te gebruiken. In de NRC van 16 juni 1973 schrijft Cees
Nooteboom in ‘Hollands Dagboek’: ‘'s Middags voor de zoveelste keer met Bernlef
samengezeten over een berg van boeken. We moeten voor de Franse uitgeverij “Les
Lettres Nouvelles” (Maurice Nadeau) een boek maken van ongeveer 14 Nederlandse
en Belgische schrijvers omdat de Nederlandse literatuur in Frankrijk een volstrekt
onbekende is.’ Het is ondenkbaar dat mensen als Van Duinkerken of Geyl het woord
Belgisch zouden hebben gebruikt als het over Vlamingen ging, maar dat waren dan
ook Nederlanders die de toestanden bij ons kenden. Zij waren daarbij ook prominenten
van klasse en mensen met dat soort kwaliteiten schijnen in Nederland niet zo erg dik
meer te lopen, een enkele Stuiveling niet te na gesproken.
Dat een Oostenrijks schrijver in het Duits schrijft ligt voor de hand, maar hoe zit
het met de Zwitsers? Ik heb me de moeite getroost in een paar willekeurig gekozen
boeken na te gaan hoe enkele schrijvers van Oostenrijk en Zwitserland nationaal
gecatalogeerd staan. De ‘Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur’ lost het
probleem eenvoudig op: Dürrenmatt, Duits (Zwitsers) schrijver, Grillparzer, Duits
(Oostenrijks) schrijver, Von Hofmannsthal, Duits (Oostenrijks) dichter maar bij Max
Frisch staat dan weer: Zwitsers roman- en toneelschrijver. In ‘The Oxford Companion
to the Theatre’ staat zowel bij Grillparzer als bij Schnitzler en von Hofmannsthal
‘Austrian dramatist’.
In datzelfde boek wordt van Maeterlinck gezegd dat hij een ‘Belgian poet en
dramatist’ is. In deze uitgave van 1957 moet je niet gaan zoeken naar Michel de
Ghelderode, want die behoort nog niet tot de bekenden en ook niet tot de gekenden.
In ‘World Drama from Aeschylos to the present Day’ wordt van Grillparzer gezegd
dat hij is ‘the first native Austrian dramatist to essay the new forms.’ Van
Hofmannsthal wordt vermeld als ‘the Austrian poet’ en elders wordt er gesproken
van ‘the Belgian Michel de Ghelderode’ en ‘the Belgian Maurice Maeterlinck’. Er
is dus wel enige methode in de behandeling.
Het is niet te achterhalen op welke gronden Gerrit Komrij steunt om de ene dichter
tot Belg te promoveren en de andere gewoon als Vlaming te bestempelen, tenzij hij
een verkapt racist zou zijn en de Belg meer kwaliteiten toeschrijft dan de Vlaming.
Want voor de Vlaming heeft deze in 1970 met de Poëzieprijs van de stad Amsterdam
bekroonde dichter het niet. In de bundel ‘28 interviews’ van Lidy van Marissing staat
een vraaggesprek met hem, en daar verklaart hij o.m.: ‘Om inzicht te krijgen in het
woord fascisme moeten we bij “Mein Kampf” zijn en bij de Vlamingen en verder al
die nonsens hier; iedereen die de grote bebaarde leider niet volgt heult met het
grootkapitaal. Het lijkt me een fictie.’
Wat heb je tegen de Vlamingen?
‘O, ik ben allergisch voor alles wat flamingant is. Het is infantiel te vechten om
een taal. Als ik daar woonde, zou ik zo snel mogelijk zien beide talen te
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beheersen en me nergens meer om te bekommeren. Flaminganten zijn rasfascisten.
Haat tegen een andere taal is voorkeur voor het volks-eigene en daarbij doet het niet
meer terzake wanneer men mij vertelt dat ik moet begrijpen hoe dat alles historisch
gegroeid is.’
Het klinkt wel een beetje brallend maar als het de heer Komrij gelukkig maakt
zulk klaroengeschal uit te stoten dan gunnen wij hem dit onschuldig pretje van harte.
Maar ik heb toch al eens meer gedacht dat als ik Staphorst binnen de nationale grenzen
had en ook de weet had van de minder heuse behandeling die gastarbeiders in
Rotterdam wel eens te beurt valt, dat ik dan toch zeer voorzichtig zou zijn voor ik
andere volkeren in een wit-zwart schilderijtje zou plaatsen en ik zou er zeker niet
aan denken ze de les te lezen.
Joos Florquin

Waarom worden zij dan eigenlijk gered?
De Duitse chirurg Curt Emmerich maakte de veldtocht van Hitlers troepen in Rusland
mee en schreef daar, onder de deknaam Peter Bamm, het oorlogsdagboek ‘Die
unsichtbare Flagge’ over, dat in Nederlandse vertaling van E. Herkes onder de titel
‘Frontchirurg’ verscheen bij Het Spectrum en er driemaal werd herdrukt.
Emmerich was hoofd van een veldlazaret waarin de gewonden onmiddellijk achter
de gevechtslinie de nodige zorgen ontvingen om hun vervoer naar een hospitaal
mogelijk te maken. Was deze medische dienst al uiterst gevaarlijk zo lang hij het
steeds dieper in het oneindige land binnendringende leger op de voet moest volgen,
van zodra de Russen begonnen op te rukken en de Duitsers zich even snel moesten
terugtrekken als ze waren opgerukt, lag het lazaret niet alleen onder doorgaans
volledig verrassend vijandelijk vuur, maar werd het ook geregeld met omsingeling
bedreigd.
In de landengte van Perekop, een schiereiland van de Krim, was geheel de
lazaretstaf ervan overtuigd dat hun allen de vuurdood wachtte, zo niet een
krijgsgevangenschap in Siberië, dat nog erger was.
Op een avond meldde zich bij een lid van de krijgsraad, de divisiearts en lazaretarts
Emmerich, een jonge vaandrig aan die in Duitsland een cursus mocht gaan volgen
en des anderendaags de ingesloten Krim per vliegtuig mocht verlaten.
De drie officieren die het voor zeker hielden dat zij hun vaderland niet meer zouden
terugzien, voelden een steek van afgunst op de geprivilegieerde melkbaard, maar het
lid van de krijgsraad liet hem niet diep doordringen. ‘Laat hem gaan! Wij hebben al
iets van het leven gehad en hij heeft nog alles vóór zich. Wat mij betreft kan hij
gaan!’
De divisiearts, een veteraan van de eerste wereldoorlog en een humanist, gaf de
vaandrig voor het vaderland de ontroerende boodschap mee, die men aan de bergengte
van de Thermopylen nog altijd kan lezen op het monument ter herdenking van de
Spartaanse koning Leonidas en zijn driehonderd dapperen, die er sneuvelden tot de
laatste man in een onmogelijke poging om de Perzische overmacht van Xerxes tegen
te houden.
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‘Voorbijganger, ga en zeg aan die van Sparta dat wij hier liggen in gehoorzaamheid
aan 's lands heilige wetten.’
De divisiearts citeerde deze tekst in het Grieks en de vaandrig keek hem
stomverbaasd aan, hij verstond het niet. De divisiearts herhaalde de boodschap in
het Latijn:
‘Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse jacentes
dum sanctis patriae legibus obsequimur.’

Maar de vaandrig kende ook geen Latijn en toen zuchtte de humanist: ‘Ja, als hij ook
dat niet verstaat, waarom wordt hij dan eigenlijk gered?’
Hoe deze divisiearts zijn humanistische zelfvoldaanheid heeft kunnen bewaren in
een leger dat in dienst van Hitler de wereld vier jaar lang heeft gemarteld; op welke
grond hij menen kon wegens zijn kennis van Latijn en Grieks meer recht op
lijfsbehoud te hebben dan een niet klassiek gevormde vaandrig, die vragen zullen
we oplossen bij een andere gelegenheid. Ze zijn niet zo relevant als de volgende.
Het is rampzalig dat onze jeugd, overgeleverd aan onderwijshervormers waarvan
er elke morgen een opstaat met een nieuwe methode, volgestopt wordt met
wetenswaardigheden en deze niet meer kan assimileren in onderlinge wedijver.
Waarom wordt zij niet meer gestaald in competitieve studie van de twee dode talen
die in vier eeuwen het mirakel van de westerse wereldbeschaving heeft mogelijk
gemaakt?
In sport en spel en in het leven beslist de wedstrijd: om het eerst, om het best, om
het mooist, om het langst en in de school is dat onpedagogisch. Maar dat is nog het
ergste niet. Met die talen zijn een denken en een trots verbonden en ook die gaan
teloor. Nooit werd in de geschiedenis van de mensheid zoveel infantilisme
samengetrokken als door onze hippies en contesteerders. Wie geregeld een blik slaat
in de ernstige Franse, Engelse, Duitse en Amerikaanse pers leest met genoegen dat
door de bevoegdste schrijvers de hoogheilige namen van Picasso tot Chomsky reeds
met een guitig pinkoogje mogen neergeschreven worden, waarvoor men in kleine
taalgebieden nog steeds wordt opgeknoopt.
Maar ook de grote landen hebben te veel vaandrigs.
De ene raast en leutert over kunst, maar heeft niets te zeggen en zou, indien hij
iets te zeggen had, het niet verstaanbaar kunnen of durven uitdrukken.
Een tweede verpinkt niet als een vijfenveertigjarige vader van zes kinderen wordt
binnengebracht met een zwaar hartinfarct, maar als een degelijk gewaarschuwde
labbekak niet het karakter heeft om van drugs af te blijven, roept vaandrig nummer
twee honderd andere vaandrigs op om te samen hun vaderland te vervloeken, het
apenland dat voor dat knulletje geen speciale kliniek heeft gebouwd.
Een derde vaandrig banvloekt de grote kunst waartoe hij het talent mist en hemelt
de kleinkunst op die evenmin kunst is als gevelschildering, trekharmonikaspel of
schrijnwerkerij.
Onze vierde vaandrig dweept met de grote dichter Ginsberg, idool van de
idealistische verwerpers van de ‘american way of life’ en hij ziet niet dat Ginsberg
behoort tot de sluwste en misselijkste van die verwerpers, die juist
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de meest typische ‘american way of life’ volgen, namelijk de godsgezanten, profeten,
thaumaturgen en heilsleraren die een mooie carrière maken door het zotteke uit te
hangen in serieuze zaken. Onze vijfde vaandrig is een dolle Mina. Onze westerse
beschaving is, volgens de bepaling van een beroemd man, het enige nog bestaande
matriarchaat en juist daar vecht onze vijfde vaandrig voor gelijkstelling met de man.
Overal elders is de vrouw een lustobject en slavin.
Dagelijks manifesteren vaandrigs tegen de techniek die pollueert en zij beseffen
niet waarom onze divisieartsen tijdens deze manifestaties, bedenkelijk het hoofd
schudden, knipogend naar elkaar. Wetenschap en techniek hebben duizendmaal meer
ontsmet dan besmet. De besmetting die ze nu veroorzaken is gewoon het gevolg van
een voortaan ontoelaatbare gemakzucht en kan in tien jaar op wereldplan uitgezuiverd
worden. Maar onze vaandrigs laten liever de hele wetenschap en techniek varen en
keren terug tot de pollutie van de natuur.
Volgens andere vaandrigs moest de redding komen van de Russen. Na vijftig jaar
zoeken die Russen nu redding in Amerika en sedert vijfentwintig jaar blijven hun
adoptiekinderen, Cuba en Albanië inbegrepen, eveneens ten achter. Onze vaandrigs
kannit verstaan. Nu moet het heil komen van een Chinese bibliothecaris, die op een
vreemd ras een Europees stelsel vastschroeft dat hier mislukt en zich blinder doet
verafgoden dan Confucius of Christus het ooit werden.
Wij hebben alle rassen onze technische beschaving gebracht, waarvan ze maar
niet genoeg konden profiteren en eisen. Stammen die ons afwezen vochten zich tegen
ons dood, konden ons niet volgen of zetten hun teloorgang voort. Andere leefden in
een moordend klimaat of op dorre grond. Volgens ons achtste soort vaandrigs is dat
allemaal onze schuld en hebben wij de anderen niets dan kwaad gedaan. Wij werken,
het gaat ons goed en dat kunnen vooral sommige eerwaarde vaandrigs niet uitstaan.
Zij mogen ons niet meer kapittelen om onze zonden tegen het zesde gebod, maar
schuldig moeten wij zijn en blijven, ertegen zullen zij blijven, wij moeten beschaamd
zijn omdat het ons goed gaat, wij moeten broederlijk delen.
De zwijgende meerderheid hangt de tong uit de mond, zozeer heeft zij genoeg van
de kinderagie, maar om zich door de infantielen te laten uitkrijten voor fascist en
racist achten zij zichzelf voorlopig nog een beetje te goed. Zij lezen de statistieken
en wisselen onder elkaar een bedenkelijke blik uit. Vijftien op de honderd scholieren
voor wie het verderfelijk is de beste te willen zijn, wordt vaandrig. Van die vijftien
procent gaat negentig procent verloren, gewoon verloren, met lijf en ziel. Tien procent
komt terecht, maar vraag niet hoe.
Ja, als ze dat ook niet verstaan, waarom moeten ze dan eigenlijk gered worden?
Laat deze crooners, het zij polyvalent, het zij ambivalent, hun trend volgen en,
zonder oorspronkelijkheid te claimen, in bezinningsgroepen en occasionele
gespreksgroepen die geregeld hoorzittingen houden, geconfronteerd worden met de
supra-zintuiglijke knelpunten die niet zo goed overkomen, of waarin ze het niet zien
zitten, namelijk de vraag in hoever dit het concrete bestaan engageert van uit de
daadwerke-
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lijke erkenning van een andere dimensie, waarin de solorealisaties, solo-interpretaties
en solo-improvisaties symptomatisch zijn en onbewerkt de free jazz avant-garde
lezer centripetalistisch en verticalistisch worden toegespeeld in het zijnsklimaat van
de schrijfsituatie. De sociopolitieke implicaties van dit omscheppend herscheppen
van een bepaalde sound, al is het nou eenmaal zo dat ik ze niet kan pruimen, de
goodwill moet dringend operationeel worden, men moet er nodig wat aan gaan doen
om finaal de concretisering bij uitstek van de situatie van de mens in haar historische
immanentie centraal te stellen.
Gerard Walschap

Over het aforisme
Brief van Maurice Roelants aan Raymond Brulez dd. 5-6-1959, geschreven op de
binnenkant van een overdrukbrochure: Dialogische Aforismen, uit De Vlaamse Gids,
mei 1959.
Beste Raymond,
Ik zend u deze Dialogische Aforismen, hoewel ik weet ‘dat het aforisme u
wantrouwig maakt en zelfzekerheid u tegen de borst stuit’. Ik citeer uw ontboezeming
uit het hoofd.
Ik ben een verliefde van het aforisme, van dialogische aforismen vooral, geworden.
En vraagt men verliefden naar argumenten? Mijn aforismen zijn niets dan mijn eigen
vloeiende waarheden. En kent ge één aforisme-schrijver die niet, zoals een dichter
uit zijn verzen, uit zijn aforismen oprijst? Als scepticus, als spotter, als bittere,
ongelovige of wijze, filosofische man?
Wat ik in een goed aforisme zo innemend vind? Dat het in twee regels, als het
goed is, de waarheid van de schrijver ijkt - zonder lange demonstratie of bewijs -,
en dat het toch zoals een goed geslagen tijgerklauw druipt van levend bloed, ik bedoel
van autentieke ervaring, die zo is meegegrist.
Wat is de waarheid? Iets dat in lange betogen wordt geponeerd? Er zijn lange
betogen, die mij erg tegen de borst stuiten.
Laat ons liever overeenkomen: ieder zijn waarheid, ook alvat de een of andere de
zijne - en haar fluctuaties - in aforismen.
Uw toegenegen
Maurice.
(Opgetekend door Gerd de Ley)

Graham Greene in Zuid-Afrika
Tijdens het voorbije voorjaar is Graham Greene in Zuid-Afrika op bezoek geweest,
naar het Vaderland schreef om een bezoek te brengen aan Etienne Leroux (o1922),
oud-student van Stellenbosch en thans landbouwer in Oranje-Vrijstaat. Leroux is
een der belangrijkste Zuidafrikaanse romanciers. Hij heeft vooral naam gemaakt met
Sewe Dae by die Silbersteins (1962), een boek dat met de Hertzogprijs, de hoogste
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letterkundige onderscheiding in zijn land, bekroond werd. Het is een kritiek op de
vervreemding waaronder de moderne mens ten overstaan van zijn wereld lijdt en
terzelfder tijd, dat alles in een experimentele stijl en toonaard gesteld, een poëtische
sfeerschepping rond de blij-
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vende waarden, natuur en gemeenschap. Leroux en Greene zijn vrienden geworden,
nadat eerstgenoemde de Engelsman met zijn werk gefeliciteerd had. Aan de
journalisten, die Greene een beetje afwijkend van zijn gewoonte goedwillig te woord
stond, antwoordde de schrijver, die in 1904 geboren werd, dat hij niet wist of er nog
een nieuwe roman van hem verwacht mocht worden. ‘Mens dink altijd jou jongste
boek is jou laatste, maar dié gevoel oor my jongste boek is sterker as ooit tevore’,
zei hij. ‘Ek het darem 'n gevorderde leeftyd bereik en 'n roman neem drie jaar.’
A. Demedts

De consciencetentoonstelling van 1912 en haar invloed
De Consciencetentoonstelling werd in 1912 te Antwerpen gehouden naar aanleiding
van de honderdste verjaring van de geboorte van de grote Vlaamse schrijver, in een
door de stad verworven ruime herenwoning aan de Minderbroedersrui. Secretaris
van de uitvoerende commissie was stadsbibliothecaris Emmanuel de Bom, die het
werk hoofdzakelijk aan mij toevertrouwde. Er werden nog levende verwanten
opgezocht en verzamelaars van wie we wisten of vermoedden dat ze iets van of over
Conscience bezaten, en we konden rekenen op de hulp van alle grote bibliotheken
in Noord en Zuid. Belangrijke stukken werden bezorgd door Consciences dochter,
mevrouw Maria Antheunis.
Zo kon een uitvoerige catalogus worden samengesteld, met vooreerst de boeken
in hun verschillende uitgaven, verspreide stukken, prospectussen en reclamebiljetten,
handschriften van uitgegeven en onuitgegeven werken, drukproeven, een groot aantal
(maar natuurlijk niet alle) vertalingen, en de bronnen voor de Leeuw van Vlaanderen
en andere werken. Verder een aantal biografische bescheiden, beeltenissen, ook van
zijn huisgenoten en verdere verwanten, documenten betreffende verschillende
huldigingen, brieven van en aan hem, schilderijen door zijn werk ingegeven en foto's
uit zijn omgeving te Antwerpen, Kortrijk en Brussel en vooral uit zijn geliefde
Kempen, waarvoor ik een paar dagen had rondgezworven met de schilder Tony van
Os, die een goed fotograaf was, om te trachten de atmosfeer van zo vele verhalen in
beeld te brengen, al kon dat bij gebrek aan precieze gegevens misschien niet zo heel
veel opleveren. Wij vonden o.a. een kasteel dat heel goed voor dat van de Arme
Edelman zou kunnen doorgaan en natuurlijk fotografeerden we het bekende, maar
misschien ten onrechte zo genoemde, huisje van de Loteling bij Zoersel.
‘Litteratuur over Conscience’ heette het bibliografische hoofdstuk, met een
verrassend groot aantal toneelstukken naar zijn boeken. De onderbibliothecaris Marien
Rudelsheim heeft hier aan meegewerkt.
Er bleek uit het bij elkaar gebrachte dat Conscience ook in Nederland zeer populair
was geweest, o.a. uit opdrachten als die van Piet Paaltjens (F. Ha-
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verschmidt). Er lagen twee brieven van Alexander van Humboldt. De ‘schavies’ (L.
Deschamps), de directeur van de toen nog bestaande Antwerpse ‘poesje’, had de
tekst van zijn Leeuw van Vlaanderen afgestaan. Er was een scheepsmodelletje,
vervaardigd door Consciences vader, en, nog aardiger, een smidse met bewegende
kleine mannetjes en een opschrift ‘Fait par P. Conscience’, nagekomen en niet in de
catalogus vermeld.
De opening werd bijgewoond door koningin Elizabeth, aan wie ik een exemplaar
mocht overhandigen van de catalogus en tevens, als ik mij goed herinner, van de
mooie herdruk van de Leeuw van Vlaanderen, geïllustreerd door Alfred van Neste,
bezorgd door de drukkers Buschmann, de afstammelingen van Ernest Buschmann,
die op zo voorbeeldige wijze in zijn tijd Consciences beste verhalen gedrukt en als
uitgever verspreid had.
Deze tentoonstelling heeft ongetwijfeld de belangstelling voor Conscience weer
opgewekt en aanleiding gegeven tot menig artikel in dagbladen en tijdschriften. Bij
de Nederlandsche Boekhandel verscheen een ‘jubileumuitgave’ van de volledige
werken in 30 delen, bij de Wereldbibliotheek te Amsterdam een boekje van mij,
Hendrik Conscience, zijn persoon en zijn werk, in 1913 in de uitgaven van de Kon.
Vlaamse Academie het eerste deel van Dr. A Jacobs Briefwisseling van, met en over
Hendrik Conscience. Jaren later verschenen nog herdrukken van verschillende van
zijn verhalen, vooral na het vervallen van de eigendomsrechten die bij het Office de
Publicité te Brussel berustten, die ze had overgenomen van Sijthoff te Leiden. En
feitelijk is ze de aanleiding geweest tot het oprichten van het Archief en Museum
voor het Vlaamse Cultuurleven, dat eerst in hetzelfde gebouw en daarna in het
aanpalende gebouw aan de Minderbroedersstraat werd ingericht, met Lode
Baekelmans als eerste conservator. De ‘Nieuwe Gazet’ had reeds op 16 november
1912 de mening geuit, dat er een blijvend museum van moest gemaakt worden.
Bij de veertigste verjaardag van de openstelling van het Archief en Museum, in
de herfst van 1933, mocht hier wel eens aan herinnerd worden.
Eug. de Bock

Erratum
Op blz. 345 in de juni-aflevering van ons tijdschrift is een storende zetfout geslopen
in het gedicht ‘De dichter tekent’ van Florizoone. De laatste regel moet als volgt
worden gelezen:
Vogels zijn dankbare tekeningen.
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Tijdschriftenrevue
Kreatief
7 de jrg., nr. 1, mei 1973
Een dik nummer, vol poëzie en kritiek. Tien dichters krijgen een beurt. Martien de
Jong schrijft met fantasie doortrokken reisimpressies. Guido Arbeid houdt het bij
zeer ongecompliceerde sensuele liefdesverzen. Opvallend goed, op enkele verzen
na, zijn de gedichten van W. Spillebeen. Snoek schijnt de weelderige sensualiteit
van zijn vroeger werk met de grotere directheid van zijn laatste bundel te willen
verzoenen. Gedichten van S. van den Bremt hebben veel gewonnen bij versobering
en verstrakking. Werner Pauwels gaat nogal woordrijk te keer tegen de burgers. De
overigen, S. Abbiati, M. Messens, D. Desmadryl en H. de Vogelaere lijken minder
interessant. J.J. Wesselo heeft het tweemaal, vanuit wisselende optiek, over de
heksenkring van politiek engagement en individualistische burgerlijke literatuur
‘waarbinnen je als socialist en auteur voortdurend als een zot ronddraaft.’ L. Deflo
schrijft met enthousiasme over Schouwenaars' roman ‘De Seizoenen’. Eric de Beek
stelt zich kritisch op tegenover Walravens als prozaïst, om integendeel de bezieler
van de avant-garde in hem te eren. De uitgave van de gedichten van Mao-Ze-Dong
wordt besproken tegen de achtergrond van enkele constanten uit de Chinese literaire
traditie, door S. van den Bremt. Jules Welling presenteert het boek van K. Koch:
‘Wishes Lies and Dreams’, waarin een boeiende en alle aandacht verdienende methode
wordt voorgesteld om kinderen creatief met taal te leren omgaan. Enkele overtuigende
voorbeelden horen bij zijn opstel. R. Jooris stelt de kunstenaar Staf Renier voor, die
‘de relatie tussen materialen, tijd en omgeving visualiseert’. Een boeiende hobby
voorwaar. Ten slotte een reeks kortere poëzie- en romanrecensies.

Raam
nr. 94, mei 1973
N.a.v. het enigszins programmatische opstel ‘In de vuurlinie’ van G. Knuvelder
(Raam, okt. 1972) dragen drie critici enige argumenten bij tot de ‘discussie over het
culturele belang van de literatuur en de implicaties daarvan voor de literatuurstudie’.
In ‘Fictionaliteit’ doorloopt J. Kruithof chronologisch de evolutie van de verhouding
literatuur-werkelijkheid/waarheid. Hij stelt een toenemende specialisatie en
zelfbetrokkenheid van de literatuur vast, een evolutie van ‘beweerde of vermeende
referentialiteit naar zuivere creatie’. J.J. Wesselo pleit voor ‘geëngageerd oordelen’.
Hij deelt, met het oog daarop, de hedendaagse literaire produktie in een aantal
categorieën in, naar gelang van
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de manieren waarop het engagement, d.w.z. ‘de literaire houding t.o.v. de literaire
realiteit als pendant van de dagelijkse, resulterend in een literair-maatschappelijke
contekst van de eenzaamheid van het personage, als criteriale factor gehanteerd
wordt’. E. Willems ten slotte bespreekt Deflo's documentaire over nieuw-realistische
poëzie in Vlaanderen. Interessant is zijn confrontatie met theorieën uit de ‘Nouvelle
Critique’. Jan Cartens publiceert een romanfragment ‘Bevrijding’, het zoveelste
relaas van een door oorlogsomstandigheden en moreel-religieuze frustraties gefnuikte
jeugd. Gedichten van M. Kneepkens en A. Korte weg. M. Tophoff schrijft een stukje
n.a.v. een verblijf in het boeddhistische Vipassana-Centre in Engeland. Een van zijn
gekke en heldere invallen brengt Cornets de Groot ertoe W.F. Hermans' opstel over
de fenomenologie van de pin-up-girl te gebruiken als vertrekpunt voor een analyse
van Achterbergs bundel ‘zestien’.

Restant
3 de jrg., nr. 2-3, maart-juni 1973
Dirk de Zutter en Hedwig Speliers schrijven beide over G.K. van het Reve. De eerste
over de humor in de vroegste werken, Speliers over de betekenis van de wending
naar het katholicisme en de openlijke belijdenis van de homoseksualiteit in het latere
werk. Er zijn heel wat goede gedichten in dit nummer, vnl. van Yves Slabbinck,
Wilfried van Craen en J.M. Decorte. Daarnaast ook vertaalde poëzie van César
Vallejo. Luk de Vos publiceert een essay over het wereldbeeld van S.F.-auteur Alfred
Bester. Joost Buysschaert bespreekt het jongste werk van T.A. van Dijk, ‘Some
Aspects of Text Grammars’ en André Lefèvre heeft veel lof voor Willy Roggemans
‘Homoiostase’.

De Vlaamse Gids
57ste jrg., nr. 6, juni 1973
Onder de titel ‘De kleurrijke victorie van de wonderlijke werkelijkheid’ bespreekt
L. Deflo met uiteraard zeer grote sympathie twee recente nieuw-realistische
poëziepublikaties, nl. ‘Het souvenirswinkeltje van Lukas’ (P. Lasoen) en ‘Aardbeien
uit een blauw vergiet’ (M. de Jong). Van beide dichters volgen enkele recente verzen.
Jean-Marie Maes confronteert de literair-theoretische werken van Maatje en Van
Dijk als ‘het verhaal van de schildpad en de haas’. In zijn rubriek ‘O Nederlandse
taal’ heeft Cornets de Groot het over de tegenstelling vleesmens/luchtmens in de
poëzie van Lucebert. Jan-Emiel Daele en Jan Vercammen brengen elk vanuit de
eigen optiek een overzicht van de recente herrie in de V.V.L. Wim Toebosch heeft
het over de Amerikaanse literatuur van de jongste jaren.

Koebel
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nr. 6, lente 1973
Heel wat creatieve literatuur, waarvan echter weinig of niets boven het peil van de
gemiddelde puberlyriek komt. Interessanter is een gesprek van E. Verpale met de
ons voorts onbekende dichter-tekenaar Freddy Taghon. R.J. van de Maele stelt de
Deense auteur Klaus Rifbjerg en Jan Braet de Nederlandse dichter Jan Visser voor.
Verder nog een korte recensie van de verzamelde gedichten van Willem M. Roggeman
door H. Leus.
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De Tafelronde
17de jrg., nr. 4
Dit nummer is opgevat als een ‘Anthologie van Belgische en Nederlandse visuele
poëzie’. Onder visuele poëzie wordt hier alles verstaan wat vroeger concrete poëzie
werd genoemd. P. de Vree geeft een overzicht van het verschijnsel sinds Mallarmé,
Apollinaire en het Italiaanse futurisme. Daarna bespreekt hij de recente bloei van
het fenomeen in België en Nederland, waarbij aandacht wordt besteed aan de
voornaamste visuele dichters. De rest van de aflevering bevat een representatieve
keuze uit de recente produktie.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
26ste jrg., nr. 4, april 1973
‘Tegen een bizarre achtergrond van algemeen bederf’ is bizar proza van C.C.
Krijgelmans. Verder proza van Hector-Jan Loreis en het vervolg van ‘Dionysus
Absconditus’ door Laurent Veydt. Marcel Coole publiceert twee gedichten. In ‘Door
het drieluik van de tijd heen’ begint Michel Bartosik een geduldig onderzoek naar
de thematiek van Hugues C. Pernath. In ‘Reflex’ wijdt Anny Matti een zeer intelligent
onderzoek aan recente publikaties over de vrouw en haar emancipatie.

Ons Erfdeel
16de jrg., nr. 3, mei-juni 1973
Prof. J.L. Wieërs van het Postuniversitair Centrum Limburg stelt zich en ons de
vraag: ‘Toegang tot de universiteit: remmen of aanmoedigen?’. Het is het dilemma
van democratisering en besparing. D. Ouwendijk brengt een analyse van de moderne
(Noord-)nederlandse film. Als dichter is Erik van Ruysbeek aan de eer. In ‘Poëzie
als een geestelijk herboren worden’ karakteriseert Van Itterbeek de complexe dichter,
die een synthese tussen denken en dichten nastreeft en zich een sterk syncretistische
poëtische levensvisie uitbouwt. Dat blijkt nog eens duidelijk uit een essay van Van
Ruysbeek zelf: ‘De mens als geestelijk wezen; fermenten voor een desaliënatie’.
Volgt een keuze uit zijn gedichten. Jan d'Haese bespreekt het James Ensor-boek van
Paul Hasaerts. Prof. dr. Francis Bulhof, die Nederlands doceert aan de universiteit
van Texas, schrijft over een reis van de 18-jarige A. Verwey naar New Mexico en
de beslissende invloed daarvan op zijn evolutie. Jan Deloof onderzoekt het aandeel
van de kleurling in de Zuidafrikaanse letterkunde. In de culturele kroniek o.m.
recensies over werk van Lidy van Marissing, Clem Schouwenaars, Marcel van Maele,
Saul van Messel, Achterberg en over enkele recente Timmermansstudies.

Spektator
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2de jrg., nr. 8, juni 1973
Ton Anbeek schrijft een interessant artikel over de specifieke problemen bij het
interpreteren en analyseren van prozateksten. Wat zijn opstel bijzonder bruikbaar
maakt is de overvloed van concrete voorbeelden en verwijzingen naar bestaande
analyses en interpretaties. ‘Over de grondslagen van de literatuurwetenschap’ is het
tweede deel van een artikel waarin Gies de Haan op basis van een fundamentele
kritiek op Maatjes handboek de epistemologische
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basis van de literatuurwetenschap onderzoekt. A.J. Hanon heeft het over ‘Een
18e-eeuwse broodschrijver: Nicolaas François Hoefnagel (1735-84)’.

De Periscoop
23ste jrg., nr. 9-10, juli-aug. 1973
Heel wat kronieken en recensies over proza in dit nummer. P. de Vree schrijft over
de jongste roman van Raes. A. Demedts wijdt zijn kroniek aan verhalen en romans
van R. van de Velde, P. Brondeel en R. Hannelore, onder de titel ‘Terug naar het
romantisme?’. Demedts zelf komt ter sprake in een recensie van ‘De Belgische
Republiek’ door Em. Janssen, en een essay-interview met Werner Pauwels. Wat de
poëzie betreft, is er de kroniek van Fred de Swert, waarin 14 Bezige-Bij-bundels
worden voorgesteld, en een vraaggesprek van Neer Vantina met Frans Depeuter over
de evolutie van zijn poëzie en de betekenis van schrijverschap en engagement.

De Klopgeest
7de jrg., nr. 17, dec. 1972
Een charmant nummertje vol poëzie van meer dan middelmatige kwaliteit. Zo zijn
er de uiterst eenvoudige maar zeer pregnante gedichten van Willem Wilmink. Dezelfde
auteur zorgde ook voor knappe vertalingen van verzen van Roger Mc Cough en Brian
Patten. Ander verrassend werk is van - alleszins bij ons - onbekende dichters als vnl.
F. Pijlman, Johan J. Diepstraten, B. de Smidt, J. van Oudheusden, P. Musch. Ook
zeer speelse gedichten van K. de Bree en Henk Spaan. Volgt nog een korte recensie
over werk van W. Wilmink.

De Vlaamse Gids
57ste jrg., nr. 7, juli 1973
In dit nummer aandacht voor Cees Buddingh'. Eerst een gesprek van Willem M.
Roggeman met de auteur:; interessant want dit keer eens niet in het ijle over
speculaties omtrent het schrijverschap. K. Schippers verantwoordt de gekende
stijlevolutie van Buddingh's poëzie in een stukje: ‘C. Buddingh', of de wonderlijke
streken van een kameleon’. J. Eijkelboom presenteert de recente grafische werken
van de auteur als ‘De droom van een dichter’. Volgen dagboeknotities van Buddingh'
geschreven tijdens een vakantiereis in Engeland en Wales. Verder presenteert en
commentarieert L.P. Boon enige fragmenten uit de memoires van Jeanneke en heeft
R. Maelstaf een interview met R. Servais over zijn activiteit als realisator van
animatiefilms.
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Kruispunt - sumier
nr. 46, juni 1973
Georges van Acker stelt Romain John van de Maele voor, een nogal sociaal-didactisch
aangelegde jonge dichter. Een poëziecyclus, ‘Vruchtbare Haat’, van hem wordt
gepubliceerd. Daarnaast een lange reeks gedichten van 16 verschillende, minder
bekende dichters. Zeer ongelijk van kwaliteit. Best lijken mij de verzen van R. Kagie,
J. Kleinhout, A.B. ter Brake, A. Dusselaar, M. Samplonius en R.P. Flipse. Ten slotte
enkele poëzierecensies met de gebruikelijke mogelijkheid tot antwoord van de dichter.

Tirade
17de jrg., nr. 18, juni 1973
In zijn Russische notities stelt Charles
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B. Timmer de persoon en het werk voor van de Russische auteur Andrej Platonow
(1899-1951). Daarop volgt een sterk en sober verhaal van deze schrijver: ‘In deze
prachtige, grimmige wereld’. Willem Wilmink publiceert ontroerende ‘Liedjes uit
de Stratemakerop zeeshow’. ‘Twee gedichten’ van Ton van Haestrecht zijn geestig
en weemoedig tegelijk. J.H.W. Veenstra zet zijn onderzoek naar de juiste
omstandigheden van Multatuli's ontslag verder in ‘De sollicitant van Lebak II’.

Varia
- Christine D'haen is aan de beurt in A. Demedts' overzicht van de moderne Vlaamse
dichtkunst. (De Periscoop, 23ste jrg., nr. 8, juni 1973.)
- De Gids (1973, nr. 4-5) is een bijzonder waardevol dossier met documenten en
beschouwingen over ‘oppositie in Oost-Europa’.
- Revolver (5e jrg. 1973, afl. 1) biedt in een map zeer aantrekkelijk gepresenteerde
mini-poëziebundeltjes van R. Jooris, Nic van Bruggen, Martien J.G. de Jong, R.
Campert en de Engelse dichter George MacBeth.
- Het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (1973, afl. 2-3) herdenkt
K. Heeroma. Het publiceert postuum studies van Heeroma over de Moriaen, Reinaert,
Karel ende Elegast en Lanceloet.
- In Spiegel der Letteren (1973, 15de jrg., nr. 2) bestudeert H. Bossaert ‘De twee
werelden in het werk van A. Roland Holst’, H. van Gorp wijdt een interessante
kroniek aan recente tendensen in het structureel romanonderzoek.
- De VWS-cahiers brengen afleveringen over de dichter Daan Boens (inl. Raf.
Seys) en de essayist en romancier Roger Fieuw (inl. F. Bonneure) als nrs. 2A en 2B
van de 8ste jrg., zomer 1973.
- Een bijzonder interessante en welkome publikatie is de ‘voorlopige lijst’ van
‘Litteraire tijdschriften in Nederland sinds 1945 uitgegeven in eigen beheer of door
kleinere uitgeverijen’. Ook vindplaatsen in bibliotheken worden vermeld. De lijst is
samengesteld door R. Breugelmans en is een uitgave van Dokumentaal.
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 118de jaargang
nummer 8 oktober 1973
René Verbeeck / Liefdeliedjes voor Saraï
I
Als nu Abraham in Egypte kwam zagen de Egyptenaren dat Saraï een zeer
schone vrouw was. En dewijl de hovelingen van Farao hem dit hadden
geboodschapt, werd zij opgelicht en naar het huis van Farao geleid.
Gen., 11, 13.

1
Wees de luchter van mijn huis
een zilveren lamp is uw gezicht
en uw lippen klinken als kristal
uw woorden zijn de muren en het dak
waarbinnen mijn bestaan zijn ruimte vindt
ik ben de vloer onder uw voeten
gij zijt de pijler van mijn huis
blijf in mijn huis of het stort in.

2
Mijn heerlijkste morgen maakt zich klaar
in uw zuiver gezicht
hoe fris staan uw tanden
in het glinsterende speeksel
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uw vel trilt als een vlakte
waar de zon op danst
en in uw oksels gaat nog schuil
het mysterie van de nacht.
Saraï, schone rijpe vrouw
op wie de teerste dubbelvrucht
losspringt uit het vaste vlees
uw navel (met die knoop erin
uw moeder zij geprezen!)
staat fijnbesneden in uw buik
boven de geur van wilde kruiden
en van het vreemde bloed in u
dat mij bedwelmt
en aantrekt
onweerstaanbaar.

3
Zie, de farao van dit land
moet nu de wind zijn
die uw voetsporen likt
trouwe honden zijn mijn ogen
die volgen u overal
want de rode jager in mijn bloed
is opgestaan en laat niet af.
weg scepter, weg sieraden
ik wil uw naakte minnaar zijn
ik zal met u het leven drijven
tot in zijn oergrond
tot in zijn eenvoud
die één in tweevoud is.
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4
Ik bid om bijstand
al die zongen met een tong
heet van vrouwen en van wijn
dat ik de woorden vind
waar ik u mee ontkleden kan
waar ik u mee bezweren kan
en ik u vóór mij dansen zie
in d'oliën van uw gewrichten
in het dartele sap
van armen en benen
in het vuur dat uit uw lenden
door de spleten van uw ogen
diep mijn vlees in schiet.

5
Ik wil in u bestaan
met mijn zinnen alle vijf
laat het hars van uw vachten
hangen in mijn haar
leg het zout van uw mond
op mijn tong
prent in mijn lippen
de korrel van uw vel
en van uw tepelkringen allermeest
verdrink mijn ogen
in het levend water van uw blik
en laat mij tót u komen
in de nacht die droomt onder uw stem.
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6
In al zijn delen
roept uw lichaam
om nieuwe namen
ik wil een lied zijn
met lippen en tanden
dat bijt zich vast in u
bovenhuids en onderhuids
dat schiet met uw bloed
uw aders door
uw pezen door
de gehoorzame spieren in
tot het vlees is in het woord
en de daad is in het woord.

7
Dankbaarheid diep als de zee
stijgt naar mijn lippen
nu ik in kan gaan tot u
nu ik lig in uw spelende handen
die druipen van tederheid
mijn ingewanden sidderen
en mijn bloed staat overeind.
ontgrens mij, ontgrens mij
in uw ontluikende schoot
mijn vleselijke ruimte
wordt heelal.
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8
De vurige, de zeer schone aarde
de steeds opnieuw verrijzende
uit haar oeroude wortelschoot
wij schenken ze aan elkander
en ook haar licht dat d'ogen van de ziel
bevrucht met visioenen
verder dan de kelders van de dood.
schenkend onszelf aan elkander
zijn wij toch dieper bij onszelf aanwezig
diep onder plaats en tijd.
o liefde, wondere spijs
samen dit brood te mogen eten
uit de hand van mijn vader de zon
wij hier, op deze gistende gronden
aan de schenkende levensstroom.
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II
Maar God sloeg Farao en geheel zijn huisgezin met vele plagen, ter oorzake
van Saraï, Abrahams vrouw.........
Farao gebood aan zijn volk, dat zij Abraham met zijn huisvrouw en met
al wat hij bezat zouden geleiden tot buiten Egypte.
Gen. 11, 13.

9
Achter mijn vader de zon
die scheen mij welgezind
zit een donkere jaloerse god
hij teistert het bloed
slaat met verschrikkingen de geest
rukt los uit onze zinnen
wat zij het meest begeren
en wat ik voor het allerlaatste
Saraï, mijn lief en leed
van uw lippen drinken mocht
was maar een triestige wijn.
ach, ik heb het altijd geproefd
diep in de kus der gelieven
zit de smaak van het afscheid.

10
Mijn bestaan vond zijn voedsel
in de tekens van de natuur
in de beelden van taal en gebaren
die waren alle bezield
met uw lijf en uw geest
zij bestonden door uw genade.
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maar nu is uw afwezigheid in alles
is hier en overal
nu gij zijt heengegaan
zal de leegte mij verzwelgen.

11
Nu mag het morgenwater u weer wassen
strelen mag het weer uw lijf
met zijn bergen en zijn dalen
en dezelfde zon
zal ons beiden beschijnen
maar nooit meer, nooit meer volledig
vloeit mijn verleden dicht in de nacht
altijd moet ik nu moeizaam en vergeefs
met woorden vol slaap en droom
vertalen uit de nacht
want het geluk kan men niet potten
als het vlees en de honig
mijn ziel is ziek en heeft honger
en mijn hangende handen zijn lood.

12
Mijn liefste had een warme schoot
- zo tussen hemelvlucht en val zij sprak een taal
waar ziel en lichaam in vervloeiden
en aarde en hemel smolten in elkander
bruiloftsrozen sproten
uit haar feestelijke vingers
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klankvonken van de krekels
werden fonkelende sterren boven ons
en ons verzamen was het vruchtbare verbond
van wortel en van aarde
- zo tussen hemelvlucht en val Ach, wie kon ooit vermoeden
hoe diep het wereldse bedrog
kan schuilgaan in een warme schoot
in die dagen van zaligheid
toen nog het denken in het voelen zat.

13
Ik slaap in het bed van een dode zon
mijn ziel verstikt in de nacht
waar geen vleugels door slaan
uit de spleten van 't geheugen
kruipen wrede dromen:
lieftalligheden waar uw vuur
nog zacht in fluistert
die mij misleidend
stormen jagen door mijn vlees
maar ook het gif van uw verraad
dat mijn wezen en uw beeld in mij
knagend af te takelen begint.
Saraï, Saraï
ik ben zo moe wanneer ik bovenkom
uit het land der zwarte torren.
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14
Overeind op mijn koudgeworden bed
(een ster schiet woedend door de hemel)
spreek ik tot u
met lippen als messen
roep ik de horde der beesten in mij op
en ik grijp het wildste bij de pels
en laat het op u los.
rijt haar aan stukken!
hoor huilen ik mijn losgeslagen stem
- zo dicht bij mij
dat zij mij wakker schrikt.
vergeef mij dit, vergeef mij dit
wanneer toch zult gij vredig rusten
in de kamer van mijn hart?

15
Mijn lusten waren tijgers
uit vlammen geboren
die hebben zo wild u besprongen
in hun adem verzengden
de lelies van het liefdevlees
maar nu snak ik in de nacht
zacht zoogdiertje mijn
naar een druppeltje melk
van uw vrouwelijke tederheid
o kon ik mij alleen maar laven
aan de dauw van uw aanwezigheid
ik zou het uitsnikken als een kind
in het dons van uw nek.
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16
In heldere kleuren
wou 'k nog van u zingen
maar op mijn tong
weegt een zware zon
en vermolmd liggen mijn vingers
die voor uw welbehagen
eenmaal op de snaren dansten
verzegeld als een graf
is nu de ruimte waar 'k in openwaaide
bij 't aanhalen van uw armen
van uw ontsloten heupen
en ingemetseld is mijn ziel
binnen de stomme beelden van 't verleden.

17
Honigzoete vrouwen om mij heen
een zwerm van koperen bijen
die zoemen mij zat en ziek
gebroken echter als een riet
is de stootkracht van 't begeren
Saraï, Saraï
kon ik voor altijd verzwinden
in de holte die gij achterliet
maar het niet stoot mij uit
en ook de wereld stoot mij uit
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het is mijn lot het onbeweeglijke
op te trekken in graniet
uit de vretende tijd
uit het onvaste zand
uit het vlugge vlees
ik ben de farao.
ik ben besmet met eeuwigheid.
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Marnix Gijsen / De grote god Pan
I.
Na de dood van vader, die, amper zestig, aan een beroerte bezweek, bleef ik met
moeder in ons huis dat, nu het bedrijf van vader wegviel, plotseling veel te groot en
hol was. De kleine stock doodskisten en metalen rouwkransen werd gelikwideerd.
Moeder liet de ruiten van de toonruimten witkalken en sloot de kamers af. Het bleek
onmogelijk haar te bewegen een kleinere huisvesting te zoeken: zij was, zoals ik
trouwens, in het huis geboren en wou daar ook sterven. Op het einde van haar leven
was ze zoals die zeer oude dame die zei: ‘Ik sta open voor elke overtuiging maar ik
zou de man willen zien die mij van iets kan overtuigen.’
De salon, in rood damast gestoffeerd, bood een eigenaardige aanblik, want moeder
was altijd behept geweest met een soort decoratieve grootheidswaanzin. Ze kocht
op openbare veilingen de grootste meubelen die voorhanden waren: een viertal
fauteuils die men met twee man moest verporren, een Hollandse legkast die stapels
linnen voor drie geslachten kon bevatten en ten slotte een luchter van Venetiaans
kristal die in een danszaal had dienst gedaan want hij kwam zó laag van het plafond
dat men er moest rondgaan, alleen een kind kon er onderdoor. Zó zag er ons
pronklokaal uit dat slechts een paar keer per jaar betreden werd. Het overige van het
huis was veeleer schraal gemeubeld. In sommige kamers verwekten mijn stappen
een kleine echo. Mijn werkkamer echter was een gezellige chaos, tot aan het plafond
vol boeken en gipsen afgietsels van Griekse bas-reliëfs die ik zó gekozen had dat ze
mijn preutse moeder niet konden storen: de kuise Aphrodite van de Ludovici-troon,
de ruiters van de Parthenon, de treurende Athena steunend op haar staf.
Aan het Gymnasium van het provinciale Denderbelle doceerde ik de twee klassieke
talen voor een elk jaar minder talrijk wordende groep leerlingen. Ik deed het vlijtig
alhoewel ik me dikwijls afvroeg of de kennis van de aorist iets kon bijdragen tot het
geluk van de stevige boerenzonen die veel meer aandacht besteedden aan de diverse
automerken dan aan mijn wijsheid. Ik voelde me getroost wanneer ten minste één
van mijn leerlingen de
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klassieke knobbel had en door de gedachtenwereld van Hellas en Rome gefascineerd
werd zoals ik.
Materiële zorgen had ik haast niet. Een commercieel genie was vader niet geweest:
het is lastig promotie te maken voor doodskisten en rouwkransen, maar hij had de
manie gehad allerlei stukken land rond de gemeente op te kopen zodat ‘op de kaart’
ons bezit leek op het vel van een lapjeskat. Die gronden werden systematisch
onteigend en brachten heel wat op. Verder verzorgde ik schooluitgaven van de oude
schrijvers, wat me amuseerde en wat meer opleverde dan mijn wedde.
In onze gemeente werd ik als een geleerde beschouwd, onder de classici gold ik
als een verdienstelijk amateur en een zachtzinnig maniak. Ik had de bijnaam van
Kunoopidos, de hondesnuit. Die bijnaam kreeg ik tijdens de langzame aftakeling
van moeder. Ze was vooraan in de zeventig toen de eerste sporen van haar mentaal
verval mij troffen. Uiterlijk zag zij er nog fleurig uit. Ze liep kaarsrecht en haar hoofd
was als een blozende herfstappel. Ze was altijd trots geweest op de fijnheid van haar
huid en zelfs op haar doodsbed had ze geen rimpel, maar plots verloor ze haar
geheugen voor de dingen van de dag. Haar geest was lijk een palimpsest waar de
ondergrondse tekst het moderne overschrift zou overwoekerd hebben. Een uur na
het middagmaal stond ze soms klaar om het opnieuw te gaan voorbereiden. Ik kon
haar slechts tot rede brengen door met haar de vuile borden te gaan wassen.
Ietwat later ontwikkelde ze een onstelpbare eetlust: ze snoepte en knabbelde de
hele dag door tegen mijn protest in. Ze had een zorgelijke jeugd gekend in een groot
gezin en at alsof de honger altijd voor de deur stond. Ik liet ze maar betijen, zoals
onze huisdokter het me trouwens aangeraden had. Wat me wel hinderde en bezorgd
maakte was dat zij de dagordening in huis op haar kop zette: dag en nacht liepen
voor haar door mekaar en zodra het nacht werd, herleefde ze uit haar apatisch bestaan
en liep ze rusteloos het hele grote huis rond. Ik hoorde haar bezig in de kelder, in de
tuin, op zolder. Ze werd een permanente Poltergeist in huis. Er viel niet met haar te
redeneren. Ze werd alleen rustig als ik haar liet praten. Dat kon ze. Om haar te plagen,
had ik haar verklaard dat haar naam Eulalia, in het Grieks, de welbespraakte
betekende. Ze verdiende die volkomen. Vele nachten, rond 3, 4 uur 's morgens, heeft
ze me allerlei minieme incidenten uit haar jong leven verteld. Het verhaal over de
aankoop van een fraaie klok heb ik dikwijls gehoord. Ze had vader overtuigd dat het
voor de standing van het gezin noodzakelijk was dat ze een schouwgarnituur bestaande
uit een klok en twee kandelabers zou bezitten. Vader had toegestemd, een bedrag
bepaald dat ze kon uitgeven maar hij had hardnekkig geweigerd aan de trans-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

574
actie deel te nemen. Hij wachtte aan de overkant van de straat in een café. Toen alles
in kannen en kruiken was, stelde moeder vast dat de fraaie klok geen slagwerk had;
ze maakte geen muziek op het uur, het halfuur of het kwartier. De onderhandelingen
- die ze gewonnen had, zei ze trots, - hadden zó lang geduurd dat vader een hele
reeks glazen moest drinken vooraleer moeder met haar klok-met-slagwerk
triomfantelijk verscheen.
Over tegenslag, malheuren of misères sprak ze nooit. Wat voor haar betekenis had
waren haar kleine triomfen.
Al haar kleine triomfen heeft ze me zo opgesomd, maar toen ik, om haar af te
leiden en haar geest te doen werken, haar vroeg of ze over niets in haar vroeger leven
berouw gevoelde, keek ze me verwezen aan en zei ze me dat ze in de laatste dertig
jaren nooit de behoefte had gevoeld te biechten te gaan. Ja, eens had ze het beeld
van St.-Antonius omgekeerd met zijn gezicht naar de muur omdat hij haar een verloren
voorwerp niet had helpen terugvinden.
Bij de mensen van de derde leeftijd sterven elke dag 100.000 hersencellen af, maar
er zijn er, zo zegt men, miljarden. Bij moeder ging het veel vlugger, zodanig dat ze,
na een klein jaar, volkomen kinds werd en ten slotte, ook fysisch geknakt, te bed
moest blijven. Wel had ze soms nog lucide ogenblikken, dan bekeek ze me met haar
felle bruine ogen, ze neep in mijn hand met grote kracht en zei voor zich heen: ‘Ik
stap het af, ik stap het af...’ In de hele geschiedenis der oudheid kende ik geen beter
voorbeeld van stoïcijnse moed en helderziendheid. Ze is in haar slaap gestorven.
Het is tijdens de lange nachten dat ik bij haar bed waakte dat ik op één punt van
mijn beroep maniak ben geworden. Ik herlas voor de zoveelste maal de Odyssee en
bleef stil bij zang IV 145-46. Daarin spreekt Helena haar man toe wanneer ze
Telemachus herkent: ‘Hij is het, het is Telemachus die Ulysses amper heeft zien
geboren worden en die hij, de held, thuis moest laten wanneer jullie allen, Achaïers,
voor mij, met mijn hondengezicht, naar Troja, de felste oorlog gingt voeren.’...
Koeiengezicht is bij Homeros een compliment, terwille van de grote ogen - dat
weet iedereen -, maar slechts ééns gebruikt hij Kunoopidos, hondesnuit. Hoe kon
iemand mij verklaren waarom de schoonste der vrouwen zich zo zelf-depreciërend
uitliet, want van haar schoonheid was ze zich toch bewust. Die had onheil genoeg
veroorzaakt. En welk misprijzen bleek er niet uit haar woorden tegenover de
Achaïsche helden die voor zulk een hondesnuit de grootste aller oorlogen hadden
ontketend.
Van de zogezegde vrouwelijke psyche wist ik echter niet veel af. Alleen met
moeder had ik vertrouwelijk omgegaan en dan nog slechts in de jaren van haar
geestelijk verval. Zij had me wel eens gezegd dat ik na haar dood
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moest trouwen, maar die raad had ik al lachend in de wind geslagen, zeggend dat ze
wel honderd zou worden en dat ik alleen een vrouw zou nodig hebben om knopen
aan mijn hemden te zetten als die stuk uit de was kwamen. Ik was een verstokte
vrijgezel en kon een liefdesverhouding alleen zien in het licht van de Griekse
mythologie, een edel, solemneel bedrijf. In mijn jeugd en in mijn soldatentijd had ik
wel enkele seksuele incidenten meegemaakt die me diep ontsteld hadden en die me
van alle erotiek hadden afgeschrikt, maar persoonlijk had ik daar niet aan
deelgenomen. In het leger had ik een séance van groepssodomie meegemaakt waarvan
de gedachte me nog altijd doet gruwen. Een zestal van mijn makkers hadden op een
zomernacht in onze hete barak, spiernaakt, wat ze een ‘ronde diabolique’ noemden
uitgevoerd, in een kring dansend in een helse copulatie. Ik was de barak uitgelopen
en had de rest van de nacht op de heide geslapen, trachtend de sterrenbeelden te
identificeren. Later, toen ik op straat honden zag copuleren en vaststellen moest dat
de reu zich onmogelijk kon losmaken uit de schede van de teef, meende ik dat daarin
een duidelijk symbool bevat was. Niet alleen was het dier post coïtum triste, het was
wanhopig.
Men zou ongelijk gehad hebben me kuis te noemen: al wat met seks te maken had,
vervulde mij met zulk een schrik en walg dat ik geen enkele verdienste had wat mijn
onthouding betrof. Het kan als een paradox klinken: alhoewel maagdelijk, was ik
zeer sensueel, want ik genoot intens met mijn vijf zinnen van al wat binnen mijn
bereik viel. Ik was een estheet en een genieter met mijn ogen, mijn oren, mijn neus,
mijn tastzin.
Geïntrigeerd door de uitspraak van Helena, trad ik in contact met een aantal
hellenisten om hen om uitleg te vragen. De meesten schreven me dat de tekst zo klaar
als pompwater was. Een paar wezen me op het feit dat Homeros niet van humor
beroofd was en dat de passus bewees dat hij een cynicus was die zich alleen in die
verzen had durven te verraden. Op een paar congressen van classici sprak ik over
mijn zogezegd probleem, ik praatte er zelfs over met mijn leerlingen. Zo kreeg ik
mijn bijnaam: het hondegezicht, de hondesnuit. Het was ten slotte een opluchting,
want ik had vernomen dat ik tevoren een bijnaam droeg die mijn mannelijkheid in
twijfel trok, wat me ergerde, want welke man doet iets dergelijks geen pijn.
Hoe ik plots van een obscuur, provinciaal leraar wereldberoemd ben geworden,
heeft niets mirakuleus, het is alleen aan het toeval en aan mijn wetenschappelijke
ijver te danken. De wereld is aan mij de Venus Hobokensis verschuldigd. In
Kopenhagen had ik lang een fragment van een Aphrodite in zwart basalt bewonderd.
Het was de buikstreek met een char-
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mante navel en het was zonder twijfel een deel van een meesterstuk. Bij toeval
bladerde ik door de Corpus der klassieke oudheden van Lissabon en ik kreeg de
indruk dat een ander fragment de borsten van het oorspronkelijke beeld weergaven.
Inderdaad, ik had gelijk: de foto's, de afmetingen bewezen het. Ik liet afgietsels maken
van de twee brokstukken: ze pasten volkomen. Ik ben een hardnekkig en geduldig
man. Hoe ik vijf jaren van mijn leven en een aanzienlijk bedrag heb besteed om mijn
puzzel in basalt saam te krijgen is nu algemeen bekend: de nek en het hoofd tot aan
de mond vond ik in Dijon, het bekken tot aan het midden van de dijen bleek in Athene
te zijn. Al die jaren sprak ik met niemand over mijn ontdekking, maar de nacht toen
ik de vier gipsen fragmenten op mekaar plaatste en merkte dat ik, zonder twijfel, een
meesterwerk had gereconstrueerd, beschouw ik als het hoogtepunt van mijn leven.
Het is op het Congres van Wenen dat ik mijn ontdekking, gestaafd door foto's en
door mijn afgietsels, heb geopenbaard. Het gebeurde in een periode dat de wereld
in labiel evenwicht was en dat men het publiek nog kon warm krijgen voor een
artistieke ontdekking. Op slag was ik beroemd, maar het is ook toen dat mijn misère
begon. Ik werd de beroemde ontdekker van de Venus Hobokensis. Toen ik thuis
kwam, stond er waarachtig een fanfare aan de bushalte en de leerlingen van het
Gymnasium droegen een spandoek waarop hulde gebracht werd aan de beroemde
geleerde, professor Adriaan van Hoboken. Men kan me geen oren aannaaien: ik
besefte zeer goed dat mijn vondst aan het toeval en aan mijn manie voor klassieke
schoonheid te danken was. Wat mij opviel en hinderde was dat de volwassenen,
alhoewel trots op het feit dat ik hun provinciaal nest ‘op de wereldkaart had gebracht’,
mij soms erg familiair behandelden, mij op de rug klopten en me deden begrijpen
dat ik me, niettegenstaande mijn onkreukbare reputatie, toch lekker moest geamuseerd
hebben met de hersamenstelling van dat heerlijke vrouwentorso. Ze vonden het hele
geval wel wat louche. Ze verdachten me blijkbaar van allerlei heimelijke liederlijke
neigingen.
Het werd nog erger toen het beroemde of liever beruchte weekblad Time een
fotograaf en een interviewer op me afzond. Die knul was geen gewoon journalist,
het was een psychiater die zich louter in een Freudiaans jargon uitdrukte. Hij vroeg
me of ik me in mijn jeugd gemasturbeerd had, of ik een of meer maîtressen onderhield,
of ik aan een moeder-fixatie geleden had, maar toen hij me vroeg of ik besneden was
- ik zie er nogal joods uit - heb ik hem de deur gewezen. Het resultaat was dat ik in
het weekblad beschreven werd als een typisch geval van erotische frustratie die
gelukkig geleid had tot een sensationele ontdekking. Naar het schijnt zijn alle grote
ontdekkingen te danken aan het zoeken naar een geestelijke of fysische
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voldoening. Gelukkig begreep niemand in het stadje dat waanwijs jargon. Ik was de
tweede grote man die het ooit had voortgebracht en het standbeeld van een obscuur
theoloog uit de 15e eeuw, mijn voorganger in de gloriebladen van Denderbelle, werd
voortaan met misprijzen bekeken.
Op mijn 50e jaar was ik nog een ‘goede partij’. Daar hadden de landerijen van
vader voor gezorgd. Zonder groot van was te zijn, was ik nog heel presentabel. Ik
had geen hangbuik gelijk vele van mijn tijdgenoten, ik leed aan geen enkele hinderlijke
kwaal, ik droeg een korte ringbaard die ik van een kop van Odusseus in Athene had
gecopieerd en die me een gedistingeerd uitzicht gaf.
Na het verschijnen van Time ontving ik het bezoek van de weduwe Brussers, de
rijkste vrouw van ons stadje. Ze was ongeveer van mijn leeftijd en zag er nog zeer
goed bewaard uit en vol levenslust. Ze was in uitgangstenue: keurig gekapt en met
lange handschoenen, zwart gefiligraneerd. Zo verscheen ze maar op hoogdagen.
Thee of koffie maken verveelde me, daarom waagde ik het haar een whisky aan te
bieden, want een zoete vrouwendrank had ik niet in huis. Het was een gewaagde
geste maar ze aanvaardde gretig: een vrouw van de wereld. Toen ze een stevige slok
van de whisky gedronken had - ik merkte op dat haar hals ongeschonden was toen
ze het vocht letterlijk in haar keel goot lijk een man - zei ze me dat ze met de deur
in huis zou vallen. ‘Doe dat, Mevrouw’, zei ik.
‘Is u soms van zins te trouwen?’ vroeg ze abrupt. Ze voegde er haastig bij om me
te beletten dadelijk te antwoorden: ‘zoniet zou ik kandidate zijn want een belangrijk
man zoals u kan toch niet met een jonge griet inschepen. Zie wat er met Rubens is
gebeurd.’
Ik zat een hele tijd na te denken, totdat ik me zeer onbeleefd vond en toen begon
ik een lange uiteenzetting over mijn opvattingen inzake het huwelijk. Ik beschreef
aan de weduwe Brussers welk een maniak ik was in het dagelijkse leven, hoezeer ik
geabsorbeerd werd door mijn studie van de oudheid, ik betoogde dat mijn
eenzaamheid me helemaal niet drukte - hetgeen niet volkomen juist was -, ik dankte
haar voor de eer die ze me aandeed door haar verrassend aanbod en bleef toen in een
volzin steken. Op een voetstuk naast mijn bureau stond de Venus Hobokensis die ik
zwart had doen verven. Rika Brussers knapte de beugel van haar luxueuze handtas
dicht. Het geluid ging me door merg en been. ‘Ik begrijp het al’, zei ze bitter, ‘U is
verliefd op dat wijf in vier stukken en zonder hoofd.’ Toen ik haar tot aan de deur
bracht, trachtte ik haar hand te kussen maar ze trok ze vinnig terug. ‘Geen staaltjes’,
zei ze en ze verdween. Een vrouw met karakter, dacht ik, maar dat vrees ik juist.
Toen ik terug op mijn kantoor kwam, bleef haar parfum nog lang in de
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lucht hangen, maar erger was de onrust die ze in mijn geest had doen ontstaan door
op mijn eenzaamheid te wijzen. Dat overkwam me dikwijls. De avond na de
begrafenis van moeder b.v. zat ik moedeloos in mijn diepste zetel en kwam ik tot de
constatatie dat ik een wees was, dat ik met geen mens meer attaches had want de
familie was helemaal uitgestorven op mezelf na. Ik weet wel dat ‘een wees van vijftig
jaar’ burlesk klinkt, maar de gedachte liet me niet los. Ik was helemaal alleen en ik
wou zo blijven.
En waarom zou ik niet verliefd zijn op ‘dat wijf uit vier stukken’ zoals de
trouwlustige weduwe zei? De perfecte Venus die ik uit het niet had opgeroepen. Ik
leefde uitsluitend met en voor de geest. De vrouwen waarmee ik in aanraking was
geweest waren mij allen opgevallen, ook wanneer ze een zekere cultuur bezaten,
door hun gebrek aan verstand. Ze hadden in feite allemaal een ‘hondesnuit’, ze waren
dom maar ze beschikten natuurlijk over een omvangrijk arsenaal van oppervlakkige
middeltjes om de aandacht op zich te vestigen. Ik was bang voor ze. En daarbij wist
ik hoe een vrouw moest eindigen: zoals moeder met haar geheugenverlies, haar
onverzadigbare honger, haar spookachtig gezwerf door het holle huis.
Buiten mij om had ondertussen mijn ontdekking in de wetenschappelijke wereld
geweldige beroering verwekt. Het werd als normaal en logisch beschouwd dat de
vier brokstukken van de Venus Hobokensis weer zouden saamgebracht worden.
Athene, dat het meest omvangrijke fragment bezat, eiste de andere op. Denemarken,
Portugal, Frankrijk moesten de hunne afstaan. Mijn leven werd een mallemolen. Ik
werd gedurig geraadpleegd over de onderhandelingen met de drie landen. Het leek
wel of ik een eigendomsrecht op het hele beeld bezat. De Grieken raakten meer en
meer opgewonden en gebruikten hoogdravende en bezwerende taal. Op de duur
reageerde ik op niets meer. Een jaar later kwam alles in orde. Kopenhagen, Lissabon
en Dijon ontvingen in ruil voor hun fragmenten waardevolle dubbels uit Griekenland.
Ik werd uitgenodigd op de plechtigheid van de wedersamenstelling van ‘mijn’ beeld.
Men zou me het grootlint van de orde van de Phoenix van Griekenland solemneel
overhandigen. Ik had nooit in een vliegtuig gezeten en de reis schrikte me af.

II.
Gelukkig werd ik door de luchtvaartmaatschappij als een V.I.P. behandeld. Wachtend
op het vertrek, deed men me zoveel champagne drinken dat ik zonder angst en in
een staat van euforie in mijn zetel zakte en in slaap viel toen er niets meer te zien
was dan fantastische wolkengestalten.
Toen ik door een hostess gewekt werd die me opnieuw champagne wilde
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schenken, sloeg ik mijn Pausanias open, die reisgids uit de 2de eeuw v.C. die nog
altijd bruikbaar is.
Toen merkte ik dat een lange blonde vrouw naast me zat die, zoals ik, een
Pausanias, in een Duitse vertaling op haar schoot had liggen. Ik ben zo schuw dat ik
hoogst zelden met een onbekende in een trein of in een tram een gesprek heb
aangeknoopt. Wanneer men mij aanspreekt, antwoord ik met monosyllaben. Maar
ik was, op weg naar Athene en naar de bekroning van mijn levenswerk, in zulke hoge
stemming dat ik het meisje aansprak: Pausanias was de onbewuste koppelaar.
Ze sprak Duits dat ze, te mijnen behoeve, mengelde met Frans en Engels, want
mijn Duits ging niet veel verder dan: ‘Meine Schwester had ein Kind gekauft, aber
der die das geflickt hat, ist verschwunden.’ Zo vernam ik dat het blonde kind Putsie
Bernardi heette, uit Weimar stamde en danseres was. Toen ik haar mijn visitekaartje
gaf, snakte ze diep naar adem.
Ik was de berühmte Herr Professor die de Aphrodite Hobokensis terug had
samengesteld. Het was ook haar eerste reis naar Griekenland. De stewardess die na
een tijdje merkte dat we in druk gesprek waren, verscheen weer met haar champagne:
het werd zeer gezellig in het vliegtuig. Via de luidspreker vernamen we dat we boven
Wenen, dan boven Zagreb waren, links of rechts, maar er bleek niets te zien dan
wolkenkastelen waarvan grote brokstukken mekaar soms in een wilde jacht achterna
ijlden.
Niettegenstaande haar potsierlijke voornaam Putsie - waar kon die vandaan komen?
- was Juf. Bernardi een belezen en interessante vrouw. Ze kon zonder pedanterie
praten over kunstgeschiedenis en over de oude klassiekers. Ik kreeg enkel haar profiel
te zien en haar mooie krachtige benen. Ik heb heel mijn leven getracht een vrouw te
ontdekken die een zogenaamde Griekse neus had, zonder succes. Een neus die in
rechte lijn van het voorhoofd naar beneden gaat zoals men dat op de antieke vazen
ziet. Als dat het schoonheidsideaal van de oude Grieken was, moest het ook het mijne
zijn. Neen, Putsie had een degelijk Germaanse neus. Ik ondervroeg haar over haar
beroep: danseres. Men moest altijd onbekenden over hun beroep doen praten, dan
worden ze welsprekend en enthousiast, dan bewijzen ze dat hun bezigheid belangrijk
is voor het heil van de mensheid. Ik heb eens een lang gesprek gevoerd met een
ruitenwasser, een van die onverschrokken kerels die aan hoge gebouwen kleven
gelijk dikke insekten en hun leven wagen. Van hoogtevrees sprak hij niet, die bestond
voor hem niet, maar wat hij van buiten te zien kreeg in de flats passioneerde hem:
dronken mannen, baldadige kinderen, vrouwen in négligé die hem trachtten van de
wijs te brengen. Hij praatte gelijk de man uit het sprookje van Andersen die alle
daken kon oplichten. Putsie was gewoon zakelijk. Eerst vestigde
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ze mijn aandacht op haar overontwikkelde kuiten. Dat was, zei ze, gewoon een
beroepsmisvorming, want er bestond geen goede danseres die werkelijk mooie benen
had. Een gewone vrouw gebruikt haar benen om te gaan en te staan, een danseres
wordt omhoog getrokken; de domme wet van de zwaartekracht moet zij overwinnen,
alhoewel ze stellig weet dat het nooit geheel zal lukken. Ze had werkelijk over haar
beroep nagedacht en gebruikte een haast wijsgerige terminologie. Eindelijk een
verstandige vrouw. Had ik ‘L'âme et la danse’ van Valéry gelezen? Ik bekende mijn
onkunde. Wist ik welke de vier dansposities waren? Hield ik van de klassieke stijl
of van de neo-griekse stijl van Isadora Duncan?
Ten slotte vernam ik dat Putsie zich voorgenomen had op een maannacht in de
Parthenon te dansen. Ze nodigde me uit, ik aanvaardde dadelijk en inviteerde haar
op de plechtigheid van de installatie van de Aphrodite Hobokensis in het museum.
Het bleek dat we in hetzelfde hotel op Syntagma-square zouden logeren. Toen we
in Athene landden, noemde ze me Adriaan en ik haar - alhoewel met tegenzin - Putsie.

III.
Het misverstand omtrent mijn ‘ontdekking’ door de pseudo-psychiater van Time
gelanceerd, bleek ook bij de Griekse perslui te zijn geaccrediteerd. In de ogen van
Time was ik een vindingrijke oude geilaard, een gefrustreerde zonderling. De Grieken
namen het niet zo erg op. Ze vonden het heel normaal dat een man van een zekere
leeftijd nog happig was naar plastische schoonheid. Een oude bok, enz. Wat waren
mijn plannen, vroeg men mij. Ik antwoordde dat ik de ontbrekende neus van de sfinx
van Gizeh terug wou vinden. Men vond me 'n geestig man en de pers liet me verder
met rust.
Zo kon ik de enkele dagen vrije tijd waarover ik vóór de plechtigheid beschikte,
helemaal aan het oude Athene en vooral aan Putsie besteden. Want het was me
duidelijk geworden dat ik op de jonge danseres verliefd was. Men besteedt geen vier
decennia aan de studie van de Griekse geest, zonder te ontsnappen aan de socratische
denk- en redeneervormen. Zo heb ik dagenlang met mezelf een debat gevoerd over
mijn gevoelens en mijn toestand. Ik ben een ordelijk man en een verwoed semantieker.
Ik zei tot mezelf: Je bent verliefd op Putsie. Wat betekent dat? Dat je haar
aantrekkelijk vindt. Goed, maar wat trekt je in haar aan? Met een gevoel van schaamte
moest ik bekennen dat het allereerst haar jeugd was. In feite was ik nooit werkelijk
jong geweest. Moeder had me dikwijls verweten dat ik oud geboren was. Ze had
gelijk gehad. Wat had me afgestoten in de weduwe Brussers die de menopauze voorbij
was? Haar leeftijd, haar burger-
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lijke gezet-heid, zelfs haar stijf-gebonden boezem van bombazijn die uit één stuk
leek, niet zoals die van de Venus Hobokensis. Terwijl de boezem van Putsie los
bewoog in haar altijd gewaagde blouses. Men kan met de socratische denkmethode
tot onthutsende resultaten komen. Een mens begint het leven aan de tepel van zijn
moeder en vele mannen die ik gekend heb, hadden geen ander verlangen dan aan
een andere borst te liggen die hen niets anders kon geven dan de schim van een
verloren paradijs, een nostalgiek jagen naar 's levens aanbegin. Ten slotte, redeneerde
ik: een gigantisch boerenbedrog, want tot dan was ik totaal onwetend van de erogene
zones van het vrouwelijk lichaam. Ik bespaar u mijn lange pelgrimstochten langs de
fysische heerlijkheden van Aglaë - want ik had Putsie omgedoopt in mijn geest. De
Grieken die al even onbeschaamd naar vrouwen kijken als de Italianen, spaarden
Aglaë hun bewonderende aandacht niet wanneer ik met haar over de Agora liep of
aan een café zat op het Syntagmaplein. Gewoonlijk begreep ik hen wel als er van
mij spraak was: het woord pallios, oud, klonk als een refrein in mijn oren. Zij die
ongeveer beleefd probeerden te zijn, spraken van thugater, dochter. Ze waren niet
zover mis, want Aglaë gedroeg zich veelal als een liefhebbende dochter die haar
vader gebruikte als een proefkonijn voor haar charmes. Wanneer ze modieuze kousen
had gekocht, van die dingen die tot aan de heup reiken, toonde ze me die tot ver
boven de knie totdat ik haar rok naar beneden moest trekken.
Op de duur hadden we alles gezien wat er in de oude stad te zien was, we hadden
zelfs in de oude wijk Plaka in een kroeg de lokale folkloredans uitgevoerd met de
zakdoek. De dag daarop was ik nog stijf in de lenden en toen Aglaë dat merkte,
zuchtte ik dat ik oud was of werd. ‘Het belangrijkste’, zei het meisje, ‘is niet dat je
oud bent maar hoe je oud bent.’ ‘Dat’, zei ik, ‘komt recht uit de Reader's Digest.’
‘Het staat ook ergens in Xenophon,’ beweerde Aglaë, waarschijnlijk ten onrechte.
In het Byzantijnse museum ontdekten wij mijn portret: een icoon van St. Christofoor
met een echte, spitse hondesnuit. Ik zond een ansichtkaart naar mijn klas. Zo konden
die knapen merken dat ik, in mijn glorie, mijn zin voor humor niet verloren had.
Elke dag liepen we langs de Romeinse Agora: een troosteloze ruimte vol gebroken
zuilen zonder artistiek belang. Aglaë had me haar Weimars interieur beschreven: ze
had thuis vijf katten. Ik had hun kleurenfoto's moeten bewonderen en was verplicht
geweest te luisteren naar de persoonsbeschrijving van elk dier poezen: een was
ongewoon verstandig, een tweede neurastheniek, een derde was een flodderpoes,
enz. Alleen een verliefd man kan met geduld dergelijke onzin aanhoren. Doorheen
het hekken dat de kleine Agora omgaf, zagen we soms een aantal zwerfkatten
rondsluipen.
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Aglaë besloot dat ze moesten gevoed worden, want alle volken rond de Middellandse
Zee - een zootje armoedzaaiers, zei ze - waren hard tegen dieren en verwaarloosden
ze. Er werd ergens sprot gekocht want het woord psari, vis, kende ze en micro moesten
de Grieken toch begrijpen. Na het middaguur was er geen mens te bekennen op het
Forumpje, verstandige lui hielden dan siesta. De katten echter niet. Op een ommezien
waren we omringd door een dertigtal poezen, uit alle hoeken toegestroomd. Het was
een echte cour des miracles, een felien lompenproletariaat, geen enkele bleek
ongedeerd. Er waren er met slechts drie poten, met één oor, met één oog, zonder
staart, schurftige en halve lammen die op hun buik voortschoven. Alhoewel onze
voorraad sprot ruim voldoende was, vochten die sukkels onder mekaar zodanig dat
ze bloedden en jankten van de pijn. Ze trokken de visjes uit mekaars muil en stalen
ze uit onze handen, maar zó waren ze gewend aan de boosheid van de mensen dat
Aglaë er nooit in slaagde er een aan te raken om ze te strelen. Toen de dieren merkten
dat de bedeling ten einde was, verdwenen ze, op één minuut, spoorloos tussen de
brokstukken van de zuilen en de basementen.
We zaten samen, bedrukt, in de schroeiende zon. Ik zag dat dikke tranen over
Aglaë's kaken liepen. Ik sloeg een arm rond haar schokkende schouders en verweet
haar zacht haar overgevoeligheid. ‘Heb je nooit een gesticht van ouden van dagen
bezocht?’ vroeg ik haar, ‘dat is al even erg en het zijn mensen.’ Het is toen dat ik
Aglaë voor het eerst heb gezoend. Ze wierp zich gulzig op mijn mond. Arm in arm
zijn we naar de Stoa van Attalos geslenterd. Ik was het glad vergeten dat ik in Athene
een beroemd man was en dat in elk blad mijn foto was verschenen. De volgende dag
stond in de ochtendpers een kiekje van de beroemde archeoloog, de vader van de
Aphrodite Hobokensis die in de gammele Romeinse Agora een jonge danseres zoende.
‘Schoften’, zei Aglaë. Ik kon amper mijn belachelijke trots verbergen. Er was iets
in onze schuldeloze verhouding gewijzigd. Ik had de indruk dat ik voor een alternatief
stond: ofwel moest ik op de vlucht slaan en dit sentimentele gansje aan haar
kattenliefde overlaten, ofwel moest ik al wat ik had aan haar voeten leggen, want ik
kon me niet uit de romantische formules bevrijden.
In het hotel hadden we aanpalende kamers, elk met een balkon dat uitgaf op het
Syntagmaplein. Op een nacht stond ik naar de verlichte Acropolis te kijken. Zelfs
op een afstand werd ik getroffen door de zeldzame perfectie van het nobele gebouw.
Beneden zaten honderden mensen aan de koffie of aan de ouzo. Het was een zwoele,
bladstille nacht. De stad roesde zachtjes van het geluid der auto's, nu en dan gilde
een harde claxon. Ik werd gewaar dat Aglaë op haar balkon naast me stond. Ze was
in nacht-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

583
gewaad. ‘Doe de deur even open’, zei ze zacht. Toen ik bij haar binnentrad, brandde
er slechts een klein nachtlicht bij haar open bed. Met een gefloersde stem vroeg ze
me: ‘Wil je me zien?’

IV.
Nu zou ik een bravoure-stuk moeten uithalen om te zeggen wat er verder die nacht
gebeurde. Ik kan het niet en het is ook niet nodig. Elke man heeft eens voor het eerst
in zijn leven een vrouw naakt gezien die hem wilde ontvangen. Waarschijnlijk was
er zelden één zó overweldigd en zó onhandig als ik. Wenen van geluk is een
romantisch begrip uit de vorige eeuw, en toch heb ik dat gedaan, toen ik aan de borst
van Aglaë lag en niet wist hoe ik mijn geluk moest dragen, hoe ik het moest
uitdrukken. Later heb ik vernomen dat er mannen zijn die een vrouw na haar overgave
‘wijfje’ noemen, er zijn er ook, naar het schijnt, die ze met het holbewoners-instinct
van de man, met het primair gevoel van de veroveraar, ‘hoer’ noemen. Ik weet dat
ik Aglaë ‘moetje’ heb genoemd en dat ze me - wat een grotesk gezegde voor een
man van vijftig! - ‘kindje’ noemde.
Een ervaren man zou gedacht hebben: dit is een prettig avontuurtje in een ideaal
kader en Aglaë weet wat ze doet. Wat gebeurd is zal over enkele jaren slechts een
aardige herinnering zijn en misschien zal ik er wel eens bij vrienden, even cynisch
als ik, mee bluffen. Zó was ik echter niet, ik was gelijk Adam die van de boom van
goed en kwaad had gegeten, voor mij was de wereld opengegaan, zoals die
reusachtige, rustieke poort die openslaat wanneer Siegfried en zijn geliefde vluchten
en hun doem tegemoet gaan. Zinnelijke verrukking, vage toekomstplannen, een nog
vager schuldbewustzijn, dergelijke gevoelens kregen beurt om beurt bij mij de
bovenhand, maar boven alles domineerde de zekerheid dat ik nu eindelijk een volledig
man was. Ik betrapte er mezelf op dat ik haast liep gelijk een haan op een neerhof,
dat ik elke vrouw bekijken kon en niet meer moest vrezen dat ze misprijzend aan me
voorbij zou zien. Ik moet in die dagen een potsierlijke indruk hebben gemaakt, dat
kan wel niet anders. Ook de houding van Aglaë tegenover mij was geheel veranderd;
niet alleen was ik niet meer de beroemde professor, ze klampte zich letterlijk aan me
vast in het publiek, zodanig dat ik zelfs verplicht werd haar als mijn nicht te doen
doorgaan om geen opspraak te verwekken en aldus de gekke indruk van de
onbescheiden foto op de Romeinse Agora te neutraliseren.
Gelukkig maakte Aglaë geen toekomstplannen als we samen naar Kifisia een
uitstap deden of ergens op het strand bij Sounion of aan de Phaleron heerlijke vis
aten in een onooglijke eetgelegenheid. We leefden in de dag,
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we vergaapten ons aan de heerlijke eilanden die vlak op de zee lagen gelijk een schild
of gelijk een prille boezem, we leerden retsina te drinken, die harswijn die bij de
eerste teug naar petroleum smaakt, en zaten haast elke dag op de kleine Agora om
de verminkte katten te voeden die Aglaë vergeleek bij het gepeupel uit de
Dreigroschen Opern. Het waren gezegende, idyllische dagen. Soms verdween ze
voor 48 uur, dan ging ze op bezoek in een provinciestad waar men archaïsche dansen
aanleerde of waar een kunstcentrum bestond. Ademloos en trots kwam ze later
vertellen dat ze in het theater van Epidaurus gedanst had, met de wijnrode zee als
achtergrond en waar de akoestiek zo perfect is dat men het op de bovenste rijen kon
horen wanneer men in het orkest een speld laat vallen. Ik voelde me gevleid wanneer
ze me, bij haar vertrek, bezwoer haar trouw te zijn.

V.
Het zou nooit mogen regenen in Athene, maar soms regent het toch. Het is een
wanbegrip in dit land van de zon, een verwittiging dat alle geluk kan bedreigd worden.
Een gotische kathedraal kan men in de regen mooi vinden, hij past er bij, maar een
druipend Parthenon is pijnlijk om te ervaren.
Laat op een namiddag stond ik in de plasregen, moedeloos te kijken onder een
arcade naar een der ontelbare souvenir-winkels waar men de onooglijkste namaak
van Griekse antiquiteiten te koop stelt. Zoiets werkt altijd op mijn maag, zoals
orgelmuziek die ik niet kan harden: wansmaak en kerkorgelmuziek beroeren mijn
ingewanden. Een nette jongeman met een keurige regenmantel sprak me aan in goed
Engels. Was ik geïnteresseerd in de koperen of ceramieke dingen in de étalage?
Misschien in kant? Was ik van plan naar Lesbos te gaan? Een stortvloed van vragen
waarvan ik de bedoeling niet begreep. Zijn moeder had daar een winkel waar ik al
die zaken aan halve prijs kon aanschaffen. Neen, zei ik, Lesbos dat zegt me niets,
denkend aan Aglaë.
- Vanwaar bent? vroeg de jongeman.
- Uit het Noorden, uit een land van mist en nevel.
- Ik ken het Noorden goed. Ik ben een matroos op een vrachtschip.
- Een matroos aan wal?
- In de zomer vaar ik niet, zei de jongen en hij toonde me zijn identiteitskaart
Anastagorus Papa... enz.
- Wat kent U in het Noorden?
- Kopenhagen, Hamburg, Rotterdam, maar de stad waarvan hij het meest hield
was Antwerpen, onze grote havenstad.
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Mijn vaderlands hart ging open, maar wat kende de matroos daar: de hoerenbuurt
met hier en daar een Kapheneion Hellinikon, een danszaal? Hij sprak me over onze
kathedraal, over het nobele stadhuis, zelfs over het Plantin-Moretus-museum. Ik
kwam diep onder de indruk.
Hij stelde voor dat we samen ergens zouden koffie drinken. Ik protesteerde dat ik
de gastheer wou zijn en dat koffie niet volstond om onze ontmoeting, onze ontdekking
zei ik, te vieren. Anastagorus kende een aardige kroeg op twee stappen daar vandaan.
Het zag er een somber lokaal uit met aan de gevel foto's van danseressen. Ik zei:
Maar dat is een nightclub! Nee, zei de jongeman, in de dag is het een gewoon café,
de club begint maar om 9 uur 's avonds. We stommelden een bruine trap op en
kwamen terecht in een lokaal met een kleine dansvloer en een bar. Een twintigtal
jonge mensen zaten inderdaad aan kleine tafeltjes koffie te drinken en te praten. In
het daglicht zag alles er een beetje armelijk en uitgewoond uit. Geen florerende
gelegenheid, dacht ik, maar Anastagorus wist wie Rubens was, hij sprak enthousiast
over de beiaard en de solide vrouwen van onze stad hadden op hem een onuitwisbare
indruk gemaakt. ‘Zulke borsten, meneer’, zei hij met eerbied.
Plots excuseerde hij zich voor een minuut. Ik heb hem niet meer weergezien. Hij
was blijkbaar een ‘runner’ die onnozelaars zoals ik in deze kroeg moest lokken tegen
een percentage, maar dat begreep ik toen niet. Lang bleef ik niet alleen, want een
van de meisjes stond op en plofte naast me neer op de banquette. Ze sprak keurig
Engels.
- May I join the company? vroeg ze.
- You did, zei ik droog.
- I'm thirsty, zei ze.
- Dat dacht ik wel, zei ik, bestel een drankje.
Over wat men bij ons ‘uitzuipsters’ noemt, had ik wel gehoord, al had ik er nooit
contact mee gehad.
Doris, zo had ze zich voorgesteld, riep een kelner en bestelde champagne. Ze kon
vooraan in de twintig zijn, ze was elegant gekleed in een jurk die haast tot haar kin
reikte en die bewees dat ze graatmager was. Ze rook naar lavendel. Haar Engels was
pedant literair en ik vroeg me af waar ze het kon geleerd hebben. Het klonk gelijk
de taal die men honderd jaar geleden in conversatie-boekjes gebruikte.
Toen ik haar deed opmerken dat champagne een dure drank was, niet uit zuinigheid
maar omdat ikzelf onder de indruk was van het feit dat ik in een verdacht Grieks café
met een verdachte dame die feestelijke drank zat te drinken (ik was ten slotte nog
erg provinciaal), zei Doris me dat ze niets anders dronk. Ik kon dit grif geloven, want
ze ledigde het ene bierglas

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

586
champagne na het andere. Ik gaf haar de raad met een Amerikaan te trouwen, die
heren van Texas moesten dit lokaal wel bezoeken 's nachts. Nee, zei Doris,
misprijzend, met een Yankee kan je niet praten. Soms geraakte ze in vuur en hield
ze een tirade in het Grieks waar ik niets van begreep.
Waar logeerde ik? Ik loog en zei Hotel d'Angleterre. Mooi kon je het kind niet
noemen maar ze had van die enorme amandelogen, een donkere huid en een smal
driehoekig gezicht. Toen bekeek ze me met die heerlijke ogen vlak in het gezicht en
zei, met een voorzichtig pruimemondje: ‘And what would be the number of your
room?’ Nu begon ik eindelijk te begrijpen waar ik was aangeland. Ik voelde me
bepaald gevleid. Ik was heel recent een Lebemann geworden en nu was ik het
voorwerp van de begeerlijkheid - geïnteresseerd man toch - van deze hetaïre. Ik dacht
aan de hoeren die men bij ons achter hun raam ziet zitten, log en dik en vulgair met
hun charmes goed zichtbaar, terwijl deze Doris stijf naast me zat, gelijk een
kostschoolmeisje op theevisite en die praatte gelijk een personage uit een roman van
Jane Austin.
- Waarom interesseert U dat? vroeg ik.
- Ik zou je komen gezelschap houden vanaf 9 u.
- Ik speel geen canasta, zei ik.
- Doe niet onnozel, zei Doris.
Hoe moest ik me van deze hetaïre bevrijden? Ik had een troef: mijn leeftijd.
- Ziet U niet dat ik een oud man ben?
Ze gaf het klassieke antwoord: ‘Zó oud ben je niet.’ - Ik zei: ‘Nee, honderd ben
ik nog niet.’ Doris bekeek me aandachtig.
‘And furthermore...’ zei ze. Nu heb ik het woord ‘furthermore’ nooit door een
levend wezen horen uitspreken, het is boekentaal of op zijn minst klinkt het geleerd,
pedant. Ik kreeg een groot idee van de Griekse galante dames maar wat ze verder
zei maakte me sprakeloos.
‘And furthermore’, herhaalde Doris, ‘you look like the great God Pan.’
In ‘Les femmes Savantes’ zegt een personage:
Ah! permettez de grâce que, pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse!
Ik stond op het punt Doris te zoenen maar ik had de tijd niet want een blond meisje
zette zich aan mijn rechterkant.
‘Je veux exercer mon Français’, zei ze met een zwaar accent, ergens uit de Levant.
‘Exercez-le’, zei ik kort.
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‘J'ai soif’, zei Blanche.
‘Champagne’, zei ze maar ik zei whisky. En Doris? riep ze jaloers.
‘Plus de drachmes, plus de champagne’, zei ik. De ondervraging herbegon. Waar
logeerde ik, wat was het nummer van mijn kamer? Mocht ze om 9 uur komen om
me gezelschap te houden?
Ik legde haar uit dat ik op het voorstel van Doris niet was ingegaan, dat ik haar
een heel lief meisje vond enz., enz. maar dat ik een oud man was. Doris, die haar
fles uithad, was een eind weg en herhaalde maar gedurig dat ik the great God Pan
was maar ze meende ook dat ik een gierigaard was die haar de penning niet gunde.
Blanche, die me kritisch opnam en niet onder de indruk was van de mythologische
referenties van haar collega, bedacht dat wellicht voor een man op jaren zoals ik,
grote middelen moesten gebruikt worden. ‘Eh bien’, zei ze beslist, ‘on viendra à
deux.’ Toen zakte ik schaterend van het lachen achterover. ‘Cela vous effraie?’ zei
Blanche. ‘Cela me comble’, zei ik maar ‘combler’ begreep ze blijkbaar niet.
Toen ik de kelner riep om te betalen en in mijn portefeuille naar mijn drachmen
zocht, gleed het papiertje van het hotel St.-Georges met mijn kamernummer op tafel.
Ik lette er niet op maar de basiliskogen van de twee hoertjes hadden het gezien. Voor
ik opstond dacht ik aan moeder. Ze moest me hier zien zitten, dacht ik, tussen twee
Griekse hoeren... op een regenachtige zomernamiddag: de grote god Pan! De twee
dames en de kelner hadden me amper genoeg drachmen overgelaten om een taxi te
nemen. Ik was net op tijd om Aglaë vroeg uit eten te nemen want we moesten om
10 uur een concert bijwonen.
Tijdens het diner liet ik haar uitpraten over haar bevindingen in de provincie, over
het feit dat de Griekse volksdansen hiëratisch en kuis waren, dat de partners mekaar
nooit lijfelijk aanraakten, enz. Op dat thema, stelde ze vast dat men van prostitutie
niets kon merken in Athene, dat tippelaarsters blijkbaar niet bestonden en dat men
nergens dames voor hun raam zag zitten met als achtergrond een kraakwit bed, zoals
in onze landen, ‘Ja’, zei ik luchtig, ‘dat is waar, maar men bestelt ten huize.’ Ik kon
mijn grapje niet met Aglaë delen zonder haar mijn tijdsbesteding van de namiddag
te vertellen en dat wilde ik niet.
Toen we even na negen uur thuiskwamen, vond ik Doris en Blanche op de corridor.
Zonder op Aglaë te letten, begroetten ze met met Darling en Chéri. Terwijl ik de
twee prostituées woedend schold voor wat ze waren, verdween Aglaë in haar kamer,
woest de deur achter zich dichtslaand. Ik stopte de twee Grieksen wat geld in de
handen, maar toen ik bij Aglaë aanklopte, schreeuwde ze dat ik alleen naar het concert
kon gaan, ze leed aan schele hoofdpijn. Ik vloekte in mezelf omdat ik mijn gek
avontuur
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met de twee snollen niet had verteld en niet had uitgepakt met mijn titel: de Grote
God Pan!
Het regende gewonnen verloren, de Syntagma-square was leeg, een paar evzonen,
in hun korte witte rokjes, trokken de wacht op voor het monument van de onbekende
soldaat.
De hemel was van lood en water. Slechts rond elf uur kwam er een einde aan de
wolkbreuk. Ik opende het balkonraam en hoorde dat Aglaë hetzelfde deed. Ik vroeg
haar heel beleefd of ik de gekke scène op de corridor mocht verklaren. Pruilend gaf
ze toe. Op het einde van mijn verhaal heb ik haar aan het lachen gekregen. ‘Je bent
geen kind’, zei ze, ‘je bent de grootste onnozele Hans die in de wereld rondloopt.’ ‘Kan ik het helpen, dat ik nooit met lichtekooien heb omgegaan?’ vroeg ik.
Aglaë en ik vermeden het zorgvuldig over toekomstplannen te spreken. De
plechtigheid in het Museum was al enkele dagen achter de rug. Ik liep trots rond met
mijn eretekens van de Phoenix van Hellas, maar mijn rol was uitgespeeld. Het enige
dat overbleef van dit officieel vertoon was dat Aglaë me nu al spottend Phoenix
noemde, ook al zei ze soms plagend Casanova en hoe zou het met Blanche en Doris
gaan? Moet de beroemde professor geen champagne hebben bij het ontbijt? We
waren niet ernstig, we waren dartel, een hoedanigheid die bij mijn landgenoten
zeldzamer is dan genie. Op een avond heeft Aglaë me verplicht haar uit te nemen in
de kroeg waar ik met de twee snollen had kennis gemaakt. Ze deed haar best om zo
langoureus mogelijk met me te dansen. De meisjes dansten ook en Blanche stak haar
tong uit toen ik met Aglaë voorbijkwam. ‘Bier naar München’, zei Aglaë. Ik had al
lang kunnen afreizen naar het vaderland, maar ik bleef in Athene want als ik aan
mijn oud, hol eenzaam huis dacht, gruwde ik. Ik was besluiteloos en liet me leven
zonder een bepaalde vorm aan de toekomst te geven. Moest ik het meisje ten huwelijk
vragen? Moest ik haar in Denderbelle begraven? na Weimar? Gruwelijk! Desnoods
kon ik bekomen aan een universiteit te worden aangesteld.
Op een avond zaten we op het pleintje bij de kattenagora retsina te drinken. Ik was
zwijgzaam en bekommerd. Aglaë slaagde er dikwijls in mijn gedachten te lezen. Ze
kon ook verbazend realist zijn. ‘Nu zit je je af te vragen, lieve Phoenix’, zei ze, ‘of
ik wellicht over mijn tijd ben. Dat begrijp je toch?’ Aarzelend zei ik ja. ‘Maak je niet
ongerust’, hernam ze, ‘ik neem de pil. Ik leg ze onder mijn hoofdkussen en het
kamermeisje is zo attent dat ze het doosje elke avond bovenop de peluw legt. De
eerste keer dat dit gebeurde heb ik ze een mep om haar oren willen geven, nu lach
ik ermee en bedank ze.’
‘Waar wil je naartoe?’ vroeg ik. ‘Nergens’, zei Aglaë, ‘pluk de dag is mijn
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devies. Laat me nu zakelijk zijn: je denkt toch niet dat ik mijn leven aan jou zou
binden? Je bent twintig jaar ouder dan ik. Je kunt op je lauweren rusten, je hebt iets
uitzonderlijks verricht in je leven. Ik moet het nog zoeken en vinden. Ik heb je in het
vliegtuig verteld dat ik naar hier ben gekomen om op de Acropolis te dansen. Dat is
niet bedoeld als een reclamestunt, ik geloof er in. Als ik dat gedaan heb, op een
heldere maannacht, dan zal ik je verlaten en later aan je denken als aan een lieve
vader, een vader die tegelijkertijd een kind zou zijn geweest.’ ‘Wat een genealogische
poespas’, zei ik bitter. ‘En hoe moet ik dan over jou denken?’ - ‘Als aan de vrouw’,
zei Aglaë, ‘aan de vrouw die je het leven heeft geopenbaard.’ God, wat kon ze
hoogdravend zijn, haast zo erg als ik. Die nacht ben ik alleen op mijn kamer gebleven.
Ik was bitter en doodmoe.

VIII.
Daags daarop kondigde Aglaë me aan dat ze die avond op de Acropolis zou dansen.
Ze had een klein groepje balletmensen geïnviteerd en ook persfotografen.
Een maan zonder vlekken stond boven de krijtwitte Parthenon. Het was stil en het
geroes van de stad was nauwelijks hoorbaar. Toen het kleine gezelschap op de stukken
zuilen en basementen was gezeten, verscheen Aglaë vanuit het kleine museumgebouw
waar de Korés stram stonden met de gebalde vuisten op de dijen en waar de
gepolychromeerde beelden bewijzen dat de Griekse vrouwen van de homerische
tijden blond waren en een zware onderkaak hadden. Ze had ergens een jongen met
een schrale herdersfluit opgediept. Ik ergerde me omdat alles zo zwaar estetisch
bedoeld was. Ze droeg een soort haast doorzichtige chiton. Men juichte haar beeldige
verschijning toe.
Blootvoets begon ze toen op de kleine ruimte vóór de tempel te dansen. Ik dacht
alleen aan het feit dat ze met bebloede voeten zou thuiskomen. De jongen met zijn
herdersfluit was een duivelskunstenaar: hij kon het dunne geluid volume en ontroering
geven en Aglaë volgde hem gedwee. De toeschouwers waren entoesiast en de
fotografen rusteloos bezig. Soms schreed Aglaë statig gelijk een van de meisjes die
op de Panathenea-fries afgebeeld staan, dan weer beelde ze een Bacchante uit die,
het hoofd achterover en de lange haren omlaag hangend, met woest geweld een
onzichtbare Orpheus achterna zat om hem de ledematen van het lijf te rukken. Er
was geen twijfel mogelijk. Ze was een begenadigd wezen en ik begreep dat ze haar
kunst niet kon opgeven om haar verder leven te slijten in mijn provinciaal nest.
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Toen ze klaar was, groette ze, lijk op een scène, voor de Grieken die luidop haar
schoonheid en haar dans prezen. Haar hoofd hing laag gelijk een verslenste bloem.
De fotografen hadden echter niet genoeg: op Lycabettosberg was nu een kleurrijk
vuurwerk aan gang. Op die achtergrond wilden ze haar foto nemen. Behoedzaam
klom ze de stoep van de Parthenon af, ik hielp haar op de brede westwal. De jongen
met zijn herdersfluit hernam zijn monotoon deuntje maar de fotografen eisten actie.
Ze herbegon wild te dansen, ze was weer een woeste, uitgelaten menade. Ik was trots
op haar en herinnerde me onze glorierijke nachten. Ik keek naar de gezichten van de
aanwezigen, want ik dronk hun bewondering gulzig uit hun ogen. Toen ging er plots
een groot gegil op. De muziek van de jongen brak af. Aglaë stond niet meer op de
westwal. Aglaë lag dertig meter diep, op de bovenste rij van het Dionysiustheater:
een weggeworpen stukke ledepop, iets dat kinderen achterlaten in een leeg huis.
Ik heb haar tot in Weimar begeleid.

IX.
Zes maanden later ben ik met de rijke weduwe Brussers gehuwd. Ze heeft, wat men
noemt, een vurig temperament en ik draag in haar ogen een dubbele romantische
aureool: ik ben de vader van de Aphrodite Hobokensis en een jonge danseres heeft
zich om mijnentwege gezelfmoord - want zó gaat de legende. Wanneer Rita Brussers,
echtgenote van Hoboken, mij noopt mijn huwelijksplicht te vervullen, dan gebeurt
het dat haar dubbele kin verdwijnt en dat haar ogen fel oplichten en het is ook wel
eens voorgevallen - maar toen had ik teveel gedronken - dat ik tijdens mijn orgasme
stamelde: ‘Ik ben de grote God Pan.’
uit ‘De grote god Pan’
Nijgh en van Ditmar
Den Haag
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Leopold M. van den Brande / Onze behoefte aan troost
voor Wilfried Adams
alles is leegte, liefste, ook dit
leven, wij liggen in open graven,
zij aan zij, en met de tijd, bodemloos
van asse tot asse en doorlicht
van stof tot stof
in zacht vergane kleuren bewaart
de zerk haar foto uit het boudoir. want
nooit voorheen werd liefde wederkerig,
want stervend vernietigde de dichter, het
schrift, de boeken waaruit de nacht dieper
dan uit de mens te voorschijn kwam
en in de herfst, na het onweer,
als de hemel opent, vergaart men in het
woud de geraamten van de geliefden.
wetend hoe de kus de beet in de beenderen
werd, en het hart bevrijdt, de vallende
steen in de oude waterput.
alles is leegte liefste, ook dit
spiegelbeeld. want wie nooit rust vond
verlaat ook de dood.
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Andries Poppe / Gedichten
Eén
Als jij een ring was
en ik je vinger
als jij een klok was
en ik je slinger
Als ik de vinger was
in je ring
zat ik gevangen
in een gouden kring
als ik je slinger was
en ik viel stil
zou jij niet meer tikken
omdat ik het niet wil.

Stil
De stad is dood. De stilte is overal.
De stenen slapen in de straten
en de nachtmerries staan op stal.
De langspeeltuinen liggen verlaten
en de ogen der huizen breken al.
Dromen bevriezen aan de ruiten.
Harten verharden tot arduin.
Ik: voos langs binnen, zwart langs buiten.
Begraaf mij in mijn tuin.
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Willy Lauwens / Het water neemt
Na het avondeten en het licht brandde. Mijn ouders zaten in een club bij de haard.
Ik maakte op het vloerkleed een haven met meerpalen en een vuurtoren voor de
boten, die waren bevracht met beschuiten, sardines en vlees en bier voor de matrozen.
In de haven zwommen goudvissen met hun staart, een grasgroene kikker en een
schildpad, een olifant en twee ijsbeertjes.
‘De dochter van de slager op de hoek van de Goudenregenlaan wordt vermist’,
zei mijn moeder.
‘Wie?’ vroeg mijn vader, opkijkend van zijn krant. ‘De dochter van welke slager?’
‘Ze is met een t.v.-technicus getrouwd. Ze wonen beneden de dijk. Hij rijdt met
een groen Morrisje.’
‘Nee’, zei mijn vader ongelovig, verstrooid. ‘De dochter van die slager? Wordt
zijn dochter vermist?’
‘Het schijnt dat dat meisje vorige nacht in nachtgewaad is weggegaan.’
‘In zo'n noodweer?’
‘Leontine Passoup vertelde het me vanmorgen in de supermarkt. Ze waren twee
winters getrouwd. Enkele gemeentewerkmannen hebben de hele dag gedregd. Men
denkt dat Victoire, zo heet ze, de vaartdijk is opgegaan en in het water is gesprongen.
Ze was zeven maanden in positie.’
Mijn vader legde zijn krant met de lange oorlog, de moorden en de andere golven
ongelukken ter zijde.
‘Was haar man dan niet thuis?’
‘Hij heeft haar horen opstaan. Hij dacht dat ze ging drinken. Hij sliep weer in,
maar daarna werd hij opnieuw wakker door het open- en toeslaan van de achterdeur.
Hij tastte naar zijn vrouw. Ze was weg. In de keuken brandde licht, maar hij kreeg
geen antwoord. Hij kleedde zich vlug aan. De achterdeur stond open. Het tuinhek
stond open. Wat moest die jongen denken? Ze had niets meegenomen. Al haar kleren
waren er nog. Wat moest hij doen? Drie uur 's nachts, het stormde en zijn zwangere
vrouw was weg. Hij is dadelijk zijn schoonouders gaan waarschuwen.’
‘Negen tegen tien steekt ze ergens in het water.’
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‘Zo'n voorbeeldig meisje. Een echt goed huwelijk, zeggen de mensen. Ze hadden
niet gekibbeld. Ze was blij dat ze een kind zou krijgen. Stel je zo iets voor.’
‘Ze heeft zich iets in het hoofd gestoken en is recht naar de vaart gegaan.’
‘Ze hebben een speurhond haar kleren laten besnuffelen. Het beest bleef iedere
keer op dezelfde plaats naar het water staan janken.’
‘Treurige dagen zijn het voor die mensen.’
‘Heel de familie is overstuur. Een enig kind. Ze was zo fris en vriendelijk.
Eergisteren moet ze nog gezegd hebben: “Wat ben ik gelukkig met mijn Sylvain”.
Ze had al kleedjes voor haar kindje gebreid.’
‘Het is droevig zo jong te moeten sterven. Hoe oud was ze?’
‘Drieëntwintig.’
‘Het water geeft, het water neemt.’
Ik vroeg:
‘Is het meisje weg, mama?’
‘Ze is ziek, schatje’, antwoordde mijn moeder.
‘Is ze soms gestorven?’
‘Ik zei het je toch? Ze is een beetje ziek.’
‘Hoe heet ze?’
‘Victoire. Speel nu maar verder.’
‘Waar is het meisje nu, mama?’
‘In het ziekenhuis.’
‘Weet niemand waar ze is?’
‘Ze is een paar dagen in het ziekenhuis gaan rusten.’
‘Is ze lief?’
‘Erg lief.’
‘Genoeg, Martha’, zei mijn vader. ‘Hij heeft zitten luisteren. Je weet hoe hij is.
Weet je wat hij zei toen je gisteren van tante Jeanette terugkeerde? “Daar komt
Paradisa aan, haar haar is zwart, haar trui is paars, mayonaise lust zij niet; dag lieve
schat, er is een draad in haar halssnoer”.’
Zij lachten en keken met ogen waaruit grote liefde en trots sprak, naar mij.
‘Waar haalt hij het toch allemaal?’
‘Misschien van de fonoplaten.’
‘Wat zei hij gisteren ook nog weer? “Mama, hebben ze de mosselen met een
harpoenhengel geschoten?”.’ Zij lachten.
‘En “de verkeerslichten zijn eigenlijk verkeerslampen, mama”.’
‘Aan verbeelding ontbreekt het hem zeker niet.’
Daarna bracht mijn moeder mij naar bed. Mijn kamer was net een speelgoedwinkel.
Ik moest lang over het lieve meisje in het kanaal nadenken. Niemand weet waar ze
is. Vorige week wist iedereen waar ze woonde. Ze
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woont beneden aan de dijk, waar braambessen groeien. Maar nu weet niemand waar
ze is.
Ik hoorde mijn ouders naar bed gaan. Ik veinsde te slapen. Steeds verder en verder
dacht ik telkens weer na over het lieve meisje in het kanaal. Het was allemaal
wondermooi. Ik hoorde haar me aanlokkelijk toefluisteren. Zij had een lang, bleek
kleed aan. Er zat een tortelduif op haar schouder.
Ik kroop uit mijn bed, sloop naar beneden, zette mijn zwartfluwelen petje op en
gebruikte een stoel om de achterdeur te ontsluiten.
Er stond een Mickey Mouse op mijn pyjamajasje. De maan stond in onze tuin. Ik
sloeg de zandweg in en stapte ijverig door, alsof ik een dansend vlammetje volgde.
Ik zocht van op de berm. Het meisje lag niet in de sloot. Er dreef nevel in de weiden.
Ik ging over de opgespoten vlakte naar het kanaal zoeken. Ik wist dat het lieve
meisje niet ver weg kon zijn. Ik liep een poos langs de vaart te zoeken. Toen vond
ik het lieve meisje tegen de oever in het riet. Zij droeg een lang wit kleed. Zij had
lang blond haar. Ik ging in het gras zitten en bleef bij de drenkelinge waken; hoelang
weet ik niet.
Maar dan hoorde ik stemmen en mensen komen op de sasweg. Enkele ogenblikken
later begreep ik dat het mijn ouders waren, want ik hoorde mijn moeder angstig mijn
naam roepen. Ik bleef rustig bij het lieve meisje in het kanaal zitten. Mijn moeder
schoot op mij toe of ik vermoord was en bleef mij omhelzen, terwijl ze mij in een
deken wikkelde.
‘Mijn engeltje. Mijn engeltje toch. Wat kwam je hier zoeken?’
‘Het meisje.’
‘Welk meisje?’
‘Het lieve meisje dat verloren was. Daar!’ zei ik, en wees naar het stoffelijk
overschot van Victoire tussen de waterplanten.
‘O, God!’ riep mijn moeder.
Wenend en jammerend vluchtte zij met mij van de vaart weg. Mijn vader nam mij
over uit haar armen.
‘Zwijg toch, vrouw’, zei hij kregel. ‘Hou toch op met dat gejank. Er is ons niets
overkomen. Zijn kamer gaat voortaan op slot. Dat is alles.’
‘Als het licht in de dag komt, ga ik dokter Peters halen.’
‘We moeten de politie en de ouders van dat meisje waarschuwen’, antwoordde
mijn vader.
‘Ja, het arme kind hoeft niet langer in het water te liggen dan nodig is.’
Mijn moeder stopte mij veilig onder de dekens en bleef bij mijn bedje zitten tot
het zandmannetje mij zand in de ogen strooide.
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Kroniek
Willy Spillebeen / Herwig Hensen - Papieren vogel op de hand
Met voorbeeldige regelmaat publiceert Herwig Hensen (1917) bij een paar
Nederlandse uitgeverijen zijn verzenbundels en toneelstukken. Een recensie erover
lees en las je zelden. Eigenlijk is hij altijd al een wat gewantrouwd dichter geweest.
Men wist weinig raad met zijn zgn. cerebrale, arctischkoude (M. Gijsen), bijna
wetenschappelijk beoefende (B. Kemp) dichtkunst. Hij bracht vroeger blijkbaar te
veel ‘brains’ in de poëzie binnen. Onder de beeldenstormerij, de taalexperimenten
en de woordberoezing van de Vijftigers bleef Hensen onbewogen. Compromisloos
zette hij zijn existentiële zoektocht naar de zin van het leven verder, met als gids het
‘doorvoeld, doordacht, doorzongen, / beduidende gedicht’ (uit Ik werk, Gedichten
I). Ook voor de huidige (jongere) poëzielezer zal Hensen allicht te mathematisch,
filosofisch en vooral te klassiek gericht zijn. Hij poogt inderdaad aldoor, bundel na
bundel, gedicht na gedicht, de levensvragen niet zozeer te beantwoorden als wel te
duiden. Hij doet dit met flitsend intellect, een voortreffelijk métier en een voorbeeldige
taalkracht. Met zijn eigen leven en zijn dichterschap als inzet. Poëzie was voor Hensen
van meetaf aan, maar werd het vooral met grote nadrukkelijkheid vanaf ‘Lof der
gereedheid’ (1945): een peilen naar het Zijnsmysterie en de levenszin. Bijgevolg is
Hensen in bijna even sterke mate filosoof als dichter. Hij stelt de absurditeit van het
leven dóór de zekerheid van de dood voorop maar ervaart tegelijk bestendig de
complexiteit van het leven, een mysterie dat hij wil aftasten, benoemen, ondergaan.
Hiervoor is hem enkel het niet-wetenschappelijke denken en de taal van de dichter
bruikbaar. Wezenlijk staat Hensen gespleten tussen denken (geest, verstand) en
voelen (ziel, hart, leven). Enerzijds is hij een stoïcijn die zichzelf bestendige
verwondering en moed oplegt; anderzijds is hij een religieus voelend dichter die een
oosters getint pantheïsme beleeft en tegen aftakeling en dood zijn bereidheid
(‘gereedheid’), d.i. overgave aan het leven maar ook aan de dood, maar ook zijn
liefde en zijn blijheid uitspreekt. Hoe pessimistisch Hensens poëzie ook lijkt, het is
een poëzie van bevestiging, een ja-poëzie.
Hensen schrijft eigenlijk altijd over de dood. Zijn belangrijke verzamelbundel van
1965 betitelde hij ‘Naar het einde toe versmalt de weg’ en hij

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

597
leidde hem in met ‘Terzinen over de dood’, gebloemleesd uit zijn eerste bundel. Ook
zijn onlangs bij Nijgh & Van Ditmar verschenen bundel Papieren vogel op de hand
(1971) handelt over de naderbij komende dood. Maar schrijvend over de dood schrijft
Hensen over het leven. Ook in de jongste bundel maakt hij de balans op van de
menselijke bestrevingen en verworvenheden. Veel heeft de dag aan dag gespannen
boog niet neergehaald. Enkel een ‘papieren vogel’. Een vrij waardeloos ding. Zelfs
al is het papier met verzen bedrukt.
Hensens bundel staat andermaal in de ik-persoon gesteld (met sporadisch een
‘wij’, wat op hetzelfde neer komt). Voor zijn werk geldt overigens beslist de uitspraak
van Victor Hugo: ‘Quand je dis “je”, c'est de vous tous que je parle, malheureux!’
Hensen schrijft over zichzelf, maar eigenlijk geeft hij zijn visie weer op dé mens.
De mens is niet de maat van alle dingen, zo luidt de titel van de eerste cyclus. Hensen
komt tot deze uitspraak krachtens zijn pantheïstisch getinte levensopvatting. De tijd
is de ‘tegenspeler, plunderaar, verkwister’ van het leven, want door de werking van
de tijd wordt het leven als absurd gedacht: de tijd laat immers jubel tot het tegendeel
omslaan. Maar meteen al stelt de dichter de vraag naar ‘de zin van mijn gereedheid’
(9), zijn levensbereidheid desondanks. Vanaf het aanvangsgedicht al komt Hensens
dualistische levenshouding ter sprake, levenshouding die ingegeven wordt door zijn
hele filosofische ingesteldheid. In het mooie gedicht ‘Voorbeeld van Perikles’ uit
‘Het Venster’ (1958) schreef hij: ‘Sterkte der Grieken: hopen, wagen en klaar zijn
tot de dood’, waaruit zowel levens- als doodsbereidheid spreekt; hier, op blz. 10 luidt
het: ‘Mij wordt enkel de troost gegeven / het werk te doen, het lot te leven / en op
mijn dood bedacht te zijn’. Dit is duidelijk de stem van berusting, moeheid,
toegenomen behoefte aan troost. De weg is nog smaller geworden, het relatieve
belang van het leven nog geringer. En een behoefte aan persoonlijk voortbestaan
kent de dichter niet:
Voor wat nadien komt, wil ik hopen
als roep te liggen in een oor,
en hier en daar, in wie er van mij houdt,
een vuur te hebben aangestoken
dat jarenlang, ononderbroken,
mag teren op mijn hout. (10)

Het menselijk bestel is gericht op geweld en dood, niet op leven. Er is inderdaad een
groot pessimisme t.a.v. de mens en de toekomst. Maar, al
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valt de mens doorheen zijn vragen steeds op zichzelf terug, er is de (filosofische)
verwondering die doet ‘getuigen / voor bindingen doorheen mijn lot’ (12) en daarin
is wellicht de ‘aanwezigheid van God’. Geen antropomorfe God uiteraard, maar een
mysterieuze aanwezigheid binnen alle dingen. De mens beseft afdoende dat hij enkel
de raadsels duidt en uitlegt ‘zonder een antwoord in te vullen’ (13), hij is immers
‘slechts bijkomstig stuk / en niet de maat van alle dingen’. Dit onverschrokken peilen
naar inzicht, dit moedwillig aftasten van de eigen afgronden, dit socratische ‘Ken
uzelf!’, hoe schijnbaar onzinnig ook, is voor Hensen wel heel zinnig:
Pas als ik het beklemmend uitzicht op het Niet
in alle Zijn heb opgenomen,
kan ik, stroper op eigen grondgebied,
God in mijn kijker tegenkomen. (14)

Door te peilen in zichzelf en door te dringen tot het Niet in alle Zijn ziet Hensen de
mogelijkheid God te ontmoeten. These en antithese worden hier tot synthese, zoals
Hensen het ook bedoelt met zijn dualistische levenshouding: ‘Mijn hart, herken de
tegenspraak, / maar hou mijn helften samen’ (27). Hensen vraagt nergens naar
‘zekerheid’, hij geeft zich altijd weer ‘verloren’. De mens dient zich immers aldoor
te schikken in de regelmaat van de voorbijgaande tijd, waarin ‘wortelt geheim bestel
dat alles richt: / geboorte, dood, duisternis, licht, / en voor hoe lang wij ons bewaren.’
(16), en:
Tussen geluk en wanhoop moet ik mij verdelen.
En breekt de gruwel plots over mij uit,
ook dan, ziel, mondstuk zijn en fluit,
en zuiver u laten bespelen. (16)

Hier treffen we dan meteen zijn visie op het dichterschap aan, net als elders o.a. in
de titel van de bundel, indirect en vermengd met het leven: de dichter, net als de
mens, wordt bespeeld door mysterieuze krachten. Hij is verdeeld tussen wanhoop
en geluk, verdeeld tussen denken en daden. Hensen stelt dan ook de daad boven de
gedachte en boven het gedicht, wat trouwens aansluit bij zijn inzichten dat hij het
raadsel nooit zal doorgronden. Tijdens het leven komt het aan op moed, bij het sterven
slaat die om in zijn tegendeel. Het hele leven is immers één samengaan van tegendelen
(of helften): enerzijds het uithouden, anderzijds het leven liefhebben (18).
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De tweede cyclus heet Misschien. Misschien steekt er, ondanks onze halfheid en
vergeefsheid, juist in het ja-zeggen tot het leven een zin. In onze bereidheid nl. tot
blijheid en levenslust. Vanuit een diep pessimisme t.a.v. de wereld ‘een poel van
haat en ongeloof’ en ‘laster’ (21) groeit bij Hensen het besef dat hij enkel ‘op eigen
inzet wedt’, te zullen stikken in de modder van de ‘onzin’ (of de zinloosheid).
Misschien moet hij zijn metafysische opstand plegen (blaffen tegen God). De
menselijke én poëtische zoektocht of jacht op buit resulteert immers in een ‘papieren
vogel’, een nutteloos ding, een bundel verzen. De pessimistische uitlating dat dichters
schrijven in zand (17) sluit hierbij aan. De mens bedriegt zichzelf en overschat
zichzelf, hij is klein. Maar onmiddellijk daarna releveert Hensen toch weer de mens
als een eigenheid. Tevens is er die mysterieuze gave van de mens: een namengever
te zijn. Meteen weer handelt Hensen hier én over de mens én over de dichter. In dit
gedicht (25) maakt hij a.h.w. een balans op van zijn drieëndertig jaar dichterschap:
enerzijds benoemt de dichter de materie en Hensens eerste, van-de-Woestijniaanse
periode was een (narcistische) confrontatie met de werkelijkheid; anderzijds helpt
de taal hem om zichzelf tegen de afgrond van schuld en wanhoop te behoeden en
zijn zekerheden te dichten en Hensens bundels na 1945 getuigden inderdaad van de
Griekse deugden van inzet, moed en zelfverdieping; ten slotte heeft de taal (het rijm)
voor hem de (magische) kracht soms, even, een grensverschuiving te kunnen
bewerkstelligen, een uitkomst die inhaakt op een mysterie en vooral in Hensens
jongste werk is die verstilling en verdieping en soms een even, bijna, bereikte
grensverschuiving merkbaar. Dit laatste valt bijv. ook op in de latere poëzie van
Hubert van Herreweghen (Gedichten IV); Hensens ‘gereedheid’ vertoont overigens
trekken van gelijkenis met van Herreweghens ‘gewarigheid’.
O, ik leef klein binnen het woord.
Lang mocht ik slechts de stof benoemen
en wat aanwijsbaar is: de bloemen,
het park, de hoepel en de koord.
Later, langs afgronden van schuld,
heb ik met taal mijn val vermeden,
en barsten in mijn zekerheden
met oude namen opgevuld.
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Achter de speling van een rijm
mag ik aleens een grens verleggen
en onverwacht een uitkomst zeggen
die inhaakt op een schoon geheim.
Maar dag na dag lig ik gereed
om op een blijheid uit te komen,
die zo mijn ziel mag overstromen
dat ik verschrompel tot de kreet.

Het evasiemotief wordt weer even opgenomen, als verlangen naar ‘het land waarvan
wij dromen’ (26), het paradijs waar alle onvolkomenheden zijn uitgewist. Voor
Hensen is poëzie in laatste instantie dit evaderen (cfr. ook vorig gedicht) maar in het
‘lied’ is er tevens: ‘één diep verdriet (...) om de zwaarte die nergens weg is uit de
stof.’ (26)
De mens is half en die halfheid wil de dichter af schrijven. Hij ervaart zichzelf
bestendig als tegenspraak, als twee helften die ondanks hun tegenstrijdigheid elkaar
moeten samenhouden. Enkel het ja-zeggen tot het leven is zinvol en levensmoed en
-inzet betekenen niet enkel troost maar tevens een nadering tot God:
God, de zin achter de waarden
waar ik heimelijk op besta,
en de adem dezer aarde,
en de jubel van mijn ja. (28)

De derde cyclus heet Het deel dat mij is toegewezen. Dit ‘deel’ is: de troost bij de
anderen die even ziek zijn als hijzelf (32); het verlangen naar een uitzicht (een toren)
en het heimwee van een lied, en dit ondanks het pessimisme t.a.v. de toekomst van
de wereld (33); de bereidheid om zijn levenslot te ondergaan in het besef dat de
‘moiren’ beslissen wanneer ‘ik als ik word afgeschreven’ (34); de metafysische
opstand die zelfvernietiging betekent maar tevens een zo felle wanhoop dat die
misschien toch nog een zin zal verkrijgen bij God:
... Zelfs als ik hout en kruit
opstapel om er God mee aan te randen
en zolang ongenadig stook en muit
tot ik als eerste zelf moet branden,
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zal Hij de felheid van mijn wanhoop zien
achter de hitte van mijn zinloos wapen,
en niet verwonderd zijn, maar mij nadien
uit rook en asse samenrapen. (35);

de liefde tot de vrouw: ‘maar is niet alle leven leugen / en slechts de liefde waar?’
(36); de potsierlijke kleinheid van de mens: ‘roerloze stippel in het Zijn. / En dit is
dan mijn luister!’ Het uitroepteken duidt hier m.i. minder op ironie dan op bevestiging.
Weerzien en afscheid, de vierde cyclus, omvat slechts één (gelegenheids)-gedicht:
ieder weerzien betekent ‘ouder worden, / en afscheid nemen: wissel op de dood.’
De slotcyclus, geïnspireerd op Jesaja 21, 11, is getiteld Wat is er van de nacht?
Hensen bevraagt de nacht van het bestaan, ongeduldig, vol schuldgevoelens want:
‘Wat geven wij onze kinderen mee / behalve spreuken en kogels’ (45) en wat zijn
wij: ‘bedriegers of barbaren?’. Hij belijdt de ‘paniek der ziel achter de trots van het
verstand’ (46) dat alle zelfbedrog ontmaskert maar ‘niets overhoudt dan tranen.’
Even is er de beveiliging van het huis waarin de tijd stopt, maar de mens die zoekt
naar belofte van groei, vindt slechts leegte en ‘waar ben ik, morgen, in God / nog
weelde van een akker?’ (48)
Tegenover de leegte stelt Hensen dan toch weer het ‘verwonderd zijn om al wat
is!’ (49) mét het heel affirmatieve uitroepingsteken. Verwondering is inderdaad een
constante in Hensens levensvisie, verwondering om de dingen, om het ‘oeroud
geweld’ ook dat slechts een ander woord is voor leven, mysterie, God. De levensnacht
bevragend stelt de dichter dan:
Niet dat wij sterflijk zijn, verdriet.
Maar wél dat wij als dolle wagen,
van elke binding losgeslagen,
weg zouden rollen in het Niet.
De ziel die naar vervulling tracht,
hoopt almaardoor een wenk te krijgen,
en vraagt, zolang de luchten zwijgen,
‘Wachter, wat is er van de nacht?’

(Bij Jos de Haes - in Le Vieux Moulin IV - Azuren Holte - luidde het: ‘Chroom is
vanuit de bovenlaag een lichte wenk, / denk ik, van Eén die
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slaapt en 't lot der wereld droomt.’; bij Hubert van Herreweghen - in Tak - Gedichten
IV -: ‘Even, even, tijdens het leven / word ik een ander ding gewaar, een trilling van
licht...’.)
In het daaropvolgend gedicht zal Hensen de waardeloosheid van de mens stellen,
zijn hoogmoed om langs het verstand ‘inzicht te krijgen in het Al’: ‘Ach wij zijn
niets dan bluf en schande / onder de opsmuk van de hoer.’ (51) En onmiddellijk
daarna relativeert hij dan weer die hoogmoed of het feit dat de mens zich niet als de
natuur mild kan overgeven: ‘Maar ik weet van een einde.’ (52). De mens d.i. ook
weer de dichter zal zich aan het slot van de bundel heel sterk affirmeren als
namengever zowel van de dingen zelf als van het mysterie erbinnen. In twee helften
uiteenvallen (of sterven) zal pas gebeuren ‘als het woord in mij verstomt’ (53). En
Hensen besluit dan deze bundel diepborende existentiële poëzie met een heel
persoonlijk gedicht over hemzelf als dichter. Zowel de vergeefsheid van het schrijven
als de erkenning van het mysterie (het Zijnsmysterie dat zich openbaart in de kleinheid
van één mens, wat de dichter hier en elders in de bundel (24) verspilling noemt én
als genade doorleeft) drukt hij hier uit:
Misschien schrijf ik met krijt op muren
en regen veegt het spoedig uit,
eer nog mijn vers dat dient en duidt
een dag heeft mogen duren.
Misschien ben ik de struik gebleven
waaraan geen hand ooit bessen plukt,
en heb ik bloei die MIJ verrukt
aan niemand doorgegeven.
Is dat een laster en een schade?
Ik heb het zélf nimmer gewild.
Maar wat zich zo aan mij verspilt,
doorleef ik als genade. (54)

Navenant met de filosofische inhoud is de vorm van Hensens gedicht. Opvallend
zijn allereerst de vele vraagzinnen, het veelvuldige aanwenden van ‘misschien’.
Hensen stelt zichzelf vragen, zelden poneert hij een stelling, al vangt zijn gedicht
vrij vaak daarmee aan. Die socratische vraagstelling werkt hij dan in het gedicht
verder uit, meestal met verduidelijkende beelden uit de natuur, vnl. het vegetatieve
leven. Daaraan koppelt hij
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dan weer abstraherende ideeën. Gedicht na gedicht komt hij op die manier tot een
synthese, die vaak een vraag blijft. In feite bouwt Hensen gedicht na gedicht een
redenering op. De soms te grote abstractheid schaadt wel eens de poëtische gaafheid
van het geheel vooral door het talrijk aanwenden van abstracte begrippen. Toch kan
men Hensens gedicht bezwaarlijk gesloten of moeilijk noemen. Wel dwingt de dichter
zijn lezer mee te denken over de problemen van leven, liefde, lijden en dood.
Aldoor heeft Hensen, met een ‘panische’ onverzettelijkheid en zonder ooit poëtische
of andere compromissen te sluiten, het levensmysterie of die ‘heilige ziekte: leven’
(uit De Appelboom (1963)), doorheen zijn meer dan dertig jaar durend dichterschap
afgetast. Het geheel is méér dan ‘een aantal papieren vogels op de hand’, het is een
boodschap van levenswijsheid!
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Mark Debuysere / Voor de maagd
tussen leeuw en weegschaal

1
aarzelend
tussen slaap en sprong
hoest je de morgen in
straten zijn pas opgeveegd
de reuk van je bed
klinkt in je stappen door
met open ogen
loop je de angst tegemoet

2
de dag knijpen
uit een droge spons
is op zijn minst dodelijk
je weet het en toch
draai je namaaksleutels om
zelfs de zon schijnt geel
weldra kraak je de kern
van deze uren in je
verbeelding die steigert in de wind
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Kroniek
Daniël de Vin / Dagboek van een revisionist
Günter Grass: Aus dem Tagebuch einer Schnecke
Een brief van de stad Nürnberg van maart 1969 aan Günter Grass met het verzoek
om in (mei) 1971 in het kader van het Dürer-jaar aldaar een lezing te houden, geeft
aanleiding tot een dagboek, waarin Grass deze lezing en haar ontstaan optekent.
Günter Grass, in 1927 in Dantzig als zoon van Duits-Poolse ouders geboren, kwam
na de oorlog naar het Westen, vestigde zich achtereenvolgens in het Rijnland, in
Berlijn en Parijs, en woont sedert 1960 in Berlijn. Hij werd in 1959 beroemd met
zijn roman Die Blechtrommel en had ook verder vooral succes als romancier: Katz
und Maus (1961), Hundejahre (1963). Daarnaast is hij echter ook dichter,
toneelschrijver en graficus. In de drie genoemde prozawerken poogt Grass een stuk
Duitse geschiedenis, namelijk de opkomst van het nazisme, met literaire middelen
te beschrijven. In het verlengde van deze ervaringen streeft hij ernaar zijn
schrijverschap en zijn politiek engagement met elkaar te combineren. Het boek dat
in dit artikel wordt besproken, legt hiervan getuigenis af. Toen ik Grass in juli in
Berlijn opzocht, heb ik hem onder andere gevraagd naar de functie van het dagboek
als literaire vorm, waarop hij antwoordde dat zijn eigen persoon hem als schrijver
pas is beginnen te interesseren vanaf het moment dat hij als burger een politieke
handeling verrichtte. Max Frisch, die in zijn nieuwe dagboek een prachtig portret
van Günter Grass (1955-1971) tekent,1 suggereert diens dagboek als ‘Hypertrophie
des Politischen’ te karakteriseren.2
Grass geeft in zijn dagboek vorm aan verschillende thema's, die door elkaar verteld
worden, maar de moeite lonen even afzonderlijk te worden bekeken: zijn rol van
geëngageerd burger in verband met de politieke situatie in de Duitse Bondsrepubliek,
Grass als vader en als schrijver, Dantzig onder het nazisme en Grass' lezing in
Nürnberg.

Günter Grass en de politieke situatie in de BRD sedert 1965
‘Ich bin Sozialdemokrat, weil mir Sozialismus ohne Demokratie nichts gilt und weil
eine unsoziale Demokratie keine Demokratie ist.’ (87)3
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Velen zijn geneigd Günter Grass' politiek engagement als nadelig voor zijn literair
werk te beschouwen. Men karakteriseert de schrijver sedert omstreeks 1965 graag
met de woorden van Thomas Mann als de dichter ‘der in die politische Arena
hinabsteigt’, waarbij men er dan op wijst dat hij sedert die tijd geen zogenaamde
meesterwerken meer geschreven heeft.4 De verkiezingscampagne die Grass in 1965
voor de SPD voerde, was een privé-initiatief van de auteur met de Liberale
Studentenbund en de Sozialdemokratische Hochschulbund. Herbert Wehner, de
organisator van de SPD, zag er niet zoveel in. Grass hield toespraken in een vijftigtal
Westduitse steden. Hij bezong er de democratie meer met emotionele dan met kritische
argumenten.5 Hij stelde tegenover de populariteit van Ludwig Erhard (CDU) in zijn
‘Loblied auf Willy’ de ervaring van Willy Brandt (SPD) als staatsman, namelijk als
Regerend Burgemeester van West-Berlijn (1957 tot 1966) - de CDU voerde in die
tijd een lastercampagne tegen Brandt (emigrant, onechtelijk kind...). Op de door
Grass ontworpen affiche voor de verkiezingscampagne van de SPD prijkte een
ES-PE-DE-kraaiende haan als symbool van een nieuwe ochtendstond in Duitsland.
Na de verkiezingen van 1965 kwam de grote coalitie van CDU/CSU en SPD tot stand
en werd Willy Brandt minister van Buitenlandse Zaken, wat veel militante SPD-ers
tegen de borst stuitte.
Met de voorbereidingen voor de Bondsdagverkiezingen van 1969 begint een
nieuwe verkiezingscampagne, waarin Grass niet langer alleen staat, maar over een
ploeg medewerkers beschikt waartoe o.a. de politoloog professor K. Sontheimer, de
historicus professor E. Jäckel en de Spiegel-hoofdredacteur Günter Gaus behoren.
Het is deze campagne die in Grass' dagboek haar literaire neerslag vindt. Literatuur
en werkelijkheid vallen hier samen.6
Het dagboek begint met de verkiezing van Gustav Heinemann (SPD) tot
Bondspresident in maart 1969. Van maart tot september 1969 wordt Grass vanuit
een bureau in Bonn met couch en schrijftafel in een VW-busje naar een honderdtal
plaatsen in Duitsland gebracht, waar hij over het thema ‘twintig jaar Duitse
Bondsrepubliek’ spreekt. Het doel van de verkiezingstournee is de aflossing van de
grote coalitie door een coalitie van socialisten en liberalen, of met Grass' zin voor
woordspelingen en kleurensymboliek geformuleerd:
‘Die Schwärze graustichig werden lassen. Das Abklappern schwarz in der Wolle
gefärbter Wahlkreise’ (39),
‘die dicke Schwärze, dort, wo sie graustichig wird, vom Rand her anknabbern’
(93)
- grijs zijn die plaatsen waar de SPD zich in de diaspora bevindt.
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Grass tekent portretten van vriend en tegenstander, bij voorbeeld van Herbert Wehner
(81-83), van Willy Brandt (301-204), van Barzel (118-120) en Strauss (327), van
beide laatsten samen:
‘wie aus Strauss und Barzel ein Strauzel werden könnte - die kompakte Schwärze’
(170).
De verkiezingen van 28 september 1969 eindigden met een overwinning van de
SPD, die met de FDP een coalitieregering vormde. Tot zover de directe neerslag van
de gebeurtenissen in Grass' dagboek.
Ondertussen zijn ook de verkiezingen voor de zevende Duitse Bondsdag (november
1972) achter de rug en is de spanning, wie van de twee grote partijen, de CDU of de
SPD, het zou halen, er al een hele tijd af. Nu de Westduitse kiezer voor de voortzetting
van de sociaaldemocratisch-liberale coalitie van Willy Brandt en Walter Scheel heeft
gekozen, is de SPD voor het eerst in de geschiedenis van de Bondsrepubliek de
sterkste partij geworden. Dit succes wordt in hoge mate verklaard door het prestige
van Brandt. Grass' dagboek, dat een paar maanden vóór de vervroegde verkiezingen
verscheen, werd aldus eerder toevallig een derde campagne van de auteur voor de
SPD.

Günter Grass als schrijvende vader
Het beeld van zijn eigen vader heeft Grass op treffende wijze getekend in zijn roman
Die Blechtrommel: Alfred Matzerath is het type van de Duitse kleinburger, pijler
van het nazisme. In zijn dagboek noteert Grass voor zijn kinderen: ‘Als ich fünfzehn
war, wollte ich in Gedanken, Worten und Werken meinen Vater mit meinem
Hitlerjugenddolch ermorden’ (89). Met Matzerath heeft Grass alleen de liefde voor
de kookkunst gemeen. Hij heeft zelfs plannen om een vertellend kookboek te schrijven
(212). Misschien verschijnt er later ook eens een boek van Grass over vaderdag in
Berlijn (220), d.i. Hemelvaartsdag, de dag waarop de mannen de bloemetjes buiten
zetten. Op het ogenblik houdt Grass zich echter uitsluitend met grafische kunst bezig
en schrijft hij slechts af en toe een gedicht.
Grass woont in Berlijn-Friedenau, is getrouwd met een Zwitserse en heeft vier
kinderen: Franz en Raoul, o1957, ‘gegensätzlich geratene Zwillinge’ (8), Laura,
o
1961, ‘Zwischen drei Brüdern will sie kein Mädchen sein’ (104) en Bruno, o1965,
‘immer motorisiert’ (8). Het dagboek is zo gestructureerd dat de vader zich tot zijn
kinderen richt: ‘Liebe Kinder, heute haben sie Gustav Heinemann zum Präsidenten
gewählt’ (7), op hun vragen antwoordt: ‘Und was meinste mit Schnecke?’ - ‘Die
Schnecke, das ist der Fortschritt.’ (9), hen zijn beroep en levensbeschouwing verklaart.
Het boek is uiteraard ook voor ‘anderer Leute Kinder’ (368) geschreven en is
opgedragen aan

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

608
de kinderen van Tsjechische vrienden: (‘Auch für Stepán und Tomás...) (6). Tijdens
zijn verkiezingscampagne brengt Grass de week-ends bij zijn familie in Berlijn door.
Het boek bevat een korte autobiografie (84 e.v.) en een beeld van Grass' visie op zijn
schrijverschap in functie van zijn wereldbeschouwing. Grass verafschuwt totalitaire
systemen; hij waarschuwt zijn oudste zonen voor linkse en rechtse dogma's,
duimschroeven van het absolutisme:
‘Es könnte sein, Franz und Raoul, dass euch später, wenn ihr was sucht,
der Kommunismus Hoffnung macht; er lebt davon, Hoffnung auf den
kommenden, den wahren Kommunismus zu machen.
Ihr könntet eines Tages, weil in Deutschland die Theorie vor die
Wirklichkeit gestellt ist, in jenem totalen System, das in sich zu stimmen
vorgibt und schmerzlose Übergänge verspricht, die Lösung finden wollen.
(Das befriedete Dasein.)
Es könnte euch Glaube hellsichtig für ein Endziel und blind für die
Menschen in ihrer Gegenwart machen. (Die paar Tausend Unbelehrbahren.)
(...)
Ich sage: Es könnte...
Ich sage: Ich stünde euch dann im Wege’ (172).
Hij zegt verder:
‘(Ein Schriftsteller, Kinder, ist jemand, der gegen den Sog schreibt.)’ (290).
en legt een nihilistische belijdenis af:
‘Mich trägt keine Lehre. Die Lösung weiss ich nicht. Ich schenke euch
Zweifel’ (177).
Grass beschouwt het als zijn schrijversplicht tegen de tijd te schrijven die aan de
terreur doet wennen:
‘die Zeit, die vergehende Zeit vergeht zugunsten der Täter; den Opfern
vergeht die Zeit nicht’ (167).
‘Ein Schriftsteller, Kinder, ist jemand, der gegen die verstreichende Zeit
schreibt’ (169).
In de slechte warme lucht (‘Mief’) van de Westduitse kleinsteden voelt Grass zich
als schrijver in zijn element:
‘Im Zweifelsfall, Kinder, ist ein Schriftsteller nur noch ein Miefvermesser’
(263).
‘Ein Schriftsteller, Kinder, ist jemand, der den Mief liebt, um ihn benennen
zu können, der von Mief lebt, indem er ihn benennt.’ (265)
Religie (‘der älteste Mief ist der religiöse’) (292) en communisme (‘Der
Kommunismus, zum Beispiel, könnte als Religion Zukunft haben (...)
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Grossmief aus Mystik und Materialismus’) (292) vormen een bedreiging voor Grass'
scepticisme (‘Kein Platz für Zweifel’) (292), maar zijn zulke situaties niet de
voedingsbodem van de literatuur?

De geschiedenis van zweifel (Dantzig 1933-1945)
Het lot van de joden in de Tweede Wereldoorlog is een thema dat in Grass' werken
herhaaldelijk aan de orde is. Ook in zijn dagboek wordt een beeld opgeroepen van
Dantzig, een mengsel van waarheid en verdichting. Het fictieve verhaal van Zweifel,
dat de ware geschiedenis van de joodse literaire criticus Marcel Reich-Ranicki
navertelt (23), is een illustratie van Grass' schrijverschap tegen de tijd. Als bron voor
documentaire gegevens in het verhaal vermeldt de auteur een boek over de uittocht
van de joden uit Dantzig in de jaren dertig (40) en een reis naar Israël.
Hermann Ott, bijgenaamd Zweifel, geboren in 1905, filosofie- en biologiestudent
in Berlijn, leraar Duits en biologie aan een joodse school in Dantzig, is aanhanger
van Schopenhauer en tegenstander van Hegel. Als hij begin 1940 moet onderduiken,
neemt hij met zijn bagage ook een reproduktie van Dürers ets Melencolia mee. Hij
vindt een schuilplaats in Karthaus, in de kelder van de fietsenhandelaar Stomma,
waar hij de functie van literator vervult (‘Zeitzerstreuer’) (177) en van zijn kelder
een keldertheater maakt. Als de oorlog ten einde loopt en de Duitse nederlaag
zichtbaar wordt, gaat Stomma zich zelfs als jodenredder beschouwen en schenkt hij
Zweifel zijn stomme, zwaarmoedige dochter. Het gelukt Zweifel Lisbeth door middel
van een hem onbekende, wonderbare slak van haar stomheid en zwartgalligheid te
genezen. Hij heeft utopische voorstellingen op het gebied van de liefde en streeft
naar gelijkheid van man en vrouw. De slak is voor hem bemiddelaarster tussen
melancholie en utopie (108, 114, 279...). Naarmate de frigide Lisbeth Stomma echter
een normale vrouw wordt, begint ze slakken te verafschuwen. Zweifel spreekt haar
over zijn vlucht en over zijn angst. Grass vergelijkt Lisbeth met Dürers goedmoedige,
maar twistzieke vrouw Agnes, en met het beeld van de engel op Dürers ets.
Zweifel, die na de komst van Russen en Polen uit zijn ‘gevangenis’ bevrijd wordt,
trouwt met Lisbeth Stomma en gaat op zoek naar de onbekende, wonderbare slak
om te bewijzen dat de zwaarmoedigheid geneesbaar is, maar hij wordt zelf steeds
zwaarmoediger, zodat hij voor een periode van twaalf jaar in een gesticht dient te
worden opgenomen. Op het einde van de jaren vijftig, aldus Grass, is Zweifel van
zijn ziekte genezen en komt hij met vrouw en zoon naar het Westen, zoals de criticus
Ranicki, ‘der Zweifels Geschichte woanders erlebt hat’ (333). De figuur van Zweifel
is niet alleen de personificatie van Grass' scepticisme, maar ook de verkla-
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ring ervan: het verlies van iedere vorm van geloof door de confrontatie met de oorlog.

Grass' Dürer-lezing
Vom stillstand im fortschritt
Variationen zu Albrecht Dürers Kupferstich ‘Melencolia I’ (340)
Het ontwerp van deze lezing is tot een dagboek uitgegroeid. De lezing zelf, die er
het slot van vormt (340-368), vat als het ware nog eens alles samen. Grass ziet het
begin van de zestiende eeuw als een beginnende overgangstijd die tot heden
voortduurt, een tijd van ontdekkingen (Columbus enerzijds, Apollo 11 anderzijds)
en een tijd van sociale en religieuze spanningen. Hij herkent in de toen 43-jarige
Dürer zich zelf en interpreteert diens ets als zinnebeeld van de reactieve melancholie
ten tijde van het humanisme. Grass beschouwt melancholie en utopie als kruis en
munt van een geldstuk en pleit voor wat hij de stilstand in de vooruitgang noemt,
voor melancholie als resultaat van kennis in tegenstelling tot melancholie als noodlot.
Middeleeuwse zwartgallige zwaarmoedigheid. Waar wetenschappelijkheid in vraag
gesteld wordt, biedt twijfel hem de enige zekerheid.
Grass verwijst naar Herbert Marcuse, die naar zijn mening Freud en Marx
gecombineerd heeft om vanuit de dialectiek van de vertwijfeling de eenstemmigheid
van melancholie en utopie aan te tonen:
‘Die grosse Verweigerung führt zum befriedeten Dasein’ (361). Grass verklaart:
‘ich neige dazu, solch Philosophieren im Widerspruch als Einheit zu akzeptieren’
(361) - een zeer treffende zelfkarakterisering van de scepticus!
Ter verduidelijking van zijn standpunt brengt Grass in Dürers ets fantastische
variaties aan: Melencolia aan de montageband in een fabriek als het beeld van de
van zijn arbeid vervreemde moderne mens, Geometrica als ‘Touristica’, het beeld
van een door de reisbureaus niet-geplande verveling. Een andere variatie is de vrouw
zonder beroep die door de maatschappij in haar luxueuze woning aan de rand van
de stad als ‘Grüne Witwe’ in het isolement wordt gedreven. Grass bezweert hiermee
de utopie van een onbewuste melancholische toekomst der mensheid.
Hij herkent in Dürers ets ook Rosa Luxemburg en ontwerpt verder een Zweedse
Melencolia als symbool van de ascetische reactie op de overconsumptie, een utopische
geluksdwang, die hem aan stalinistische methoden herinnert en hem toelaat, het
verloren contact van de jongeren met de geschiedenis verantwoordelijk te maken
voor hun utopische vlucht uit de werkelijkheid. Aldus geldt omgekeerd voor Grass
dat zijn historisch be-
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wustzijn zijn sceptisch-melancholische visie bepaalt. De slotzin van zijn lezing luidt:
‘Nur wer den Stillstand im Fortschritt kennt und achtet, wer schon einmal,
wer mehrmals aufgegeben hat, wer auf dem leeren Schneckenhaus gesessen
und die Schattenseite der Utopie bewohnt hat, kann Fortschritt ermessen.’
(368)
De slak symboliseert de doelstellingen van de auteur (‘Ich bin die zivile, die
menschgewordene Schnecke’) (76), namelijk de geweldloze overgang van kapitalisme
naar socialisme.

Eindnoten:
1 Max Frisch, Tagebuch 1966-1971, Frankfurt/M., 1972, p. 325-335.
2 Frisch, op. cit., p. 311.
3 Günter Grass, Aus dem Tagebuch einer Schnecke, Neuwied, Darmstadt, 1972. Het cijfer tussen
de ronde haakjes in de tekst verwijst naar de bladzijde in deze uitgave.
4 ‘Der Spiegel’, 1969, nr. 33: Günter Grass, Literat im Wahlkampf. Titelverhaal, p. 86-101.
5 Günter Grass, Dich singe ich Demokratie, Neuwied, Berlin, 1965.
6 Vergelijk: Günter Grass - Dokumente zur politischen Wirkung (uitgegeven door H.L. Arnold
en F.J. Görtz), München, 1971, p. 155 e.v.
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Kroniek
W A M de Moor / Post uit Holland
Postiljon - Publiciteit - Koolhaas
Al meer dan een jaar geleden vroeg de redactie van DWB of ik niet van tijd tot tijd
als postiljon uit Holland wilde optreden. Wij vonden allebei dat er nog steeds zo
verschrikkelijk veel blijft liggen aan beide zijden van de staatsgrens waarvoor je aan
de andere kant belangstelling zou kunnen wekken. Met tegenzin heb ik gezien hoe
maand op maand zich aaneenrijgde zonder dat ik meer dan een schrille toon aan de
posthoorn kon ontlokken. Oorzaak daarvan was het structurele feit dat literaire kritiek,
zoals deze door Nederlandse critici bedreven wordt, nog altijd de vrucht is van
vrijetijdsbesteding en niet van gestage, dagelijkse toeleg. Ik denk dat het in België
nauwelijks anders zal zijn. Dat moet wel, want de redactie blééf vriendelijk en
welwillend. Maar zo kwam het, dat ik van week tot week de avonduren gevuld zag
met voorbereiding en uitwerking van een literaire kroniek voor het dagblad De Tijd.
Is het dan zo mal, opperde iemand, als je gewoon doorgeeft wat jou in die
wekelijkse avondmarathon het meest getroffen heeft; je schrijft voor zo'n krantestuk
toch ook niet de achterflap over? Nee, dat doe ik inderdaad niet, hand op het hart.
Voordat de bespreking zaterdags verschijnt is niet alleen het besproken werk tweemaal
of, bij hoge uitzondering, meer gelezen en zodanig bewerkt dat het bij wijze van
spreken in de prullenmand kan - en dit bedoel ik letterlijk -, maar zijn er ook de
nodige werkjes geraadpleegd waarnaar het leek te verwijzen of waaraan het deed
denken. Enfin, zo zal het wel overal gaan waar met een beetje plezier wordt gelezen.
Ontbrak onverhoopt het leesplezier, de concentratie, de potentie enzovoort, dan zal
de lezer dat zonder twijfel hebben gesignaleerd. Maar met verkenningen van die aard
wil ik geen enkele lezer van deze rubriek lastig vallen. Liever proberen om wat van
dat lees- en beleefplezier voelbaar te maken in uit dat materiaal voor de krant bewerkte
berichtgeving, korte analyses, anekdotiek, als het mag niet te zeer vakgebonden.
De carrières van grote schrijvers, nee beter, van bekende schrijvers worden
overigens minder door de bijval van de critici dan door de achterklap, roddel en
kletspraat bevorderd. Luidruchtige bijgeluiden blijken uitstekende middelen om de
dienstvaardige pennebroeders van dag- en weekblad te

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

613
lokken naar de ruif waar het hersenvoedsel in gulle brokken wordt verstrekt. Het
journalistiek schandaal dat door een integer en schuw mens als Anna Blaman zo
gevreesd werd, maar dat haar literaire carrière in hoge mate bepaalde (zie doorvoor
Henk Struyker Boudiers recente studie Speurtocht naar een onbekende, verschenen
bij J.M. Meulenhoff), is in handen van de huidige coryfeeën een geducht wapen. Het
hoeft op deze plaats niet bewezen te worden dat voor de oplagecijfers en de
populariteit van het werk de publiciteit rond de auteur ervan van grotere betekenis
is dan de kwaliteit.
Elk van die grote jongens houdt er een eigen techniek op na om in de picture te
blijven, lijkt het wel. Willem Frederik Hermans handhaaft zorgvuldig zijn image van
intelligente, grillige, onberekenbare, nurks. Kijk naar de feiten van dit jaar. Vier keer
was hij tot nu toe in het nieuws: in januari weigerde hij de P.C. Hooftprijs, in maart
liet hij weten dat het uit was met de schrijverij, in juni kwam integendeel het bericht
dat hij zijn lectoraat in de fysische geografie aan de Groningse universiteit laat
schieten en dat hij in Parijs gaat wonen. Nu ik dit schrijf, half augustus, zitten we te
wachten op zijn eerste literaire daad van het jaar, de publikatie van de roman Het
evangelie van O. Dapper Dapper, en dat kon wel eens een anticlimax worden, gelet
op hetgeen van deze roman in het afscheidsnummer van Raster heeft gestaan.
Zo behoudend als hij is, ging de linkse Haagse Post tot voor kort altijd voor zijn
verhalen door de knieën. Door zijn altijd hyperbolische voorstelling van zaken is hij
ook vrijwel ongrijpbaar. De consequentie van zijn overtuiging dat mensen elkaar
sarren en beetnemen trekt hij telkens opnieuw en anders. De toekenning van literaire
prijzen beschouwde hij in 1958 als een kwestie van vriendjespolitiek - wat het ook
is, het gaat er echter maar om wat je onder vriendjespolitiek verstaat. Hij weigerde
toen de prijs van de stichting Kunstenaarsverzet ‘als principieel tegenstander van
literaire prijzen’ (Mandarijnen op zwavelzuur, 224). Zijn roman Nooit meer slapen
werd in 1967 gehonoreerd met de Vijverbergprijs, inhoudend een bedrag van 2500
gulden. Hermans reageerde: ‘Wilt u zo goed zijn dit bedragje even over te schrijven
op postgiro 100200 ten name van Eten voor India? Dit bespaart mij een hoop
rompslomp en vrijwaart, mogelijkerwijs, een of twee leden van uw jury voor een
slecht geweten. Ik dank u voor de te nemen moeite. Ik zal een roman over u schrijven
onder de titel “Wel te rusten”. Met vriendelijke groet, Willem Frederik Hermans’
(Mandarijnen, 256). En begin van dit jaar was daar dan de P.C. Hooftprijs met de
naar het oordeel van Hermans beledigende verschrijving van het ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappij: de dienstdoende klerk schreef 18000 gulden en
bedoelde
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8000, met gevolg dat hij dit moest corrigeren. Tot woede van Hermans, die nu maar
alles weigerde. Enige lijn valt hier niet te ontdekken: drie prijzen, twee geweigerd
om verschillende redenen, en ook de aanvaarde prijs wordt allerminst in dank
afgenomen. Zo iemand wil gewoon de gebeten hond heten.
Na zijn omstreden ‘belediging van het katholieke volksdeel’, aan het begin van
zijn carrière, is Hermans bij processen - middel tot reclame bij uitstek - slechts
betrokken geweest dank zij conflicten met zijn uitgever Geert van Oorschot. Veel
omvangrijker en geruchtmakender was het ‘ezelsproces’ van Gerard Kornelis van
het Reve in 1966, waarvan de neerslag is te vinden in Jan Fekkes' documentaire De
god van je tante en in Van het Reves eigen magistrale pleidooien. De misverstanden
die zijn literaire optreden veroorzaakt lijken mij veel fundamenteler dan het gebamzaai
dat Hermans telkens oproept. Voor de discussie in Nederland over wat wel en niet
mag binnen enige moraal, heeft zijn werk oneindig veel meer betekenis (gehad, denk
ik, we zijn duidelijk door een fase van verbijstering en verwarring heen) dan dat van
welke andere auteur ook, Hermans en Wolkers incluis, Blaman enigszins
uitgezonderd.
Van het Reves optreden, onder meer toen hem de P.C. Hooftprijs werd uitgereikt
en hij Marga Klompé, de toenmalige minister van CRM, hartelijk kuste, en tijdens
de door miljoenen Nederlanders geziene feestavond te zijner ere in de kerk van het
Allerheiligst Hart te Amsterdam, wordt gekenmerkt door grote originaliteit. Daarbij
steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij zich voor zoiets prepareert als een
geboren cabaretier. Wat sommigen ertoe verleidt hem een charlatan te noemen. Ik
meen begrepen te hebben dat men in België niet veel van zijn werk moet hebben. In
Nederland echter betekenen romans als De Avonden en De Taal Der Liefde voor
heel wat lezers juist erg veel. Misschien kan ik in deze kolommen nog eens duidelijk
maken waarom. Maar niet nu.
Het is opvallend dat, terwijl Hermans nadrukkelijk het conflict met de buitenwereld
zoekt zonder dat daar over het algemeen zijn boeken bij in het geding zijn, Van het
Reve telkens die buitenwereld gealarmeerd vanwege zijn werk tegenover zich vindt.
Is het slechts coïncidentie dat tegelijkertijd het ene na het andere artikel over Hermans'
werk in de literairwetenschappelijke tijdschriften verschijnt, terwijl men Van het
Reves maatschappelijk-controversiële werk lijkt te vrezen als studieobject? Dan zou
dat aardig wat zeggen over de vrijblijvende opstelling van de literatuurwetenschap:
liever volgens afgesproken normen puzzelen in het taalbouwsel dan de confrontatie
met de inhoud en de auteur van het werk aangaan. Ik denk, ja, ik weet wel zeker, dat
dát de weg van de minste weerstand is, die ertoe bij-
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draagt dat de literatuur steeds meer vervreemdt van de common reader. Waarmee ik
niet wil zeggen dat vrijblijvend geleuter over de persoon van de auteur, zoals beoefend
in de persmedia, meer waard is dan degelijke wetenschapsbeoefening. Integendeel.
Harry Mulisch en Jan Wolkers onderhouden op heel andere wijze de relatie met
hun publiek en met de publiciteit. Beiden zijn daadwerkelijk geengageerd met de
maatschappelijke verhoudingen bezig. Mulisch heeft in het weekblad Haagse Post
een trouwe begeleider van zijn bezigheden. Hij wordt door de redactie herhaaldelijk
benut ten gunste van een cover-story. Daar zit achter dat de vernieuwde, aanzienlijk
progressiever geworden H.P. - het blad heeft onlangs op de rand van zijn bestaan
gezweefd daarom - de link naar de maatschappij graag legt via kunstenaars en auteurs,
en Harry Mulisch zo niet de beste, dan toch de meest toegewijde pamflettist is die
Nederland na de oorlog heeft gehad. In zijn wereldje komen zo verschillende zaken
als Cuba en de spelling van het Nederlands, het Amsterdams regentendom en de
zaak Eichmann in Jeruzalem aan de orde. Hij bemoeit zich even graag als Hermans
met alles, maar is, in tegenstelling tot deze, bereid tot samenwerking met andere
schrijvers en kunstenaars - zie Reconstructie. Intussen zondert hij zich graag van dat
publiek af door zich sterk individualistisch te gedragen.
Bij Wolkers kun je niet van individualistisch, wel van persoonlijk gedrag spreken.
Als mens verreweg de gewoonste van het viertal dat bij ons - met de Vlaming Hugo
Claus - de toon aangeeft als het om publiciteit gaat. Wolkers heeft het bestaan, tussen
alle huizenhoge golven van de stormen door die zijn boeken in de calvinistische
huiskamers teweegbrachten, het gros van de Nederlanders voor zich te winnen.
Onverschillig of men nu dol was of is op zijn verhalen of niet, en los ervan of men
zijn Turks fruit verteerbaar vindt of niet. Hij staat tussen de mensen in. Niet erboven.
De basis van zijn verhalen moge voor sommigen wat smal zijn, men heeft de laatste
jaren via de radio en op de t.v. kunnen merken dat hij in zijn reportages vanaf het
eilandje Rottumerplaat of tussen de arbeiders in Amsterdam, in zijn films over Zeeland
en Wieringen, in alles wat hij over zichzelf vertelt, minder uit is op exhibitionisme
dan op eerlijke, menslievende waarneming en getuigenis. Zoiets wordt, dat moet
gezegd, door steeds meer mensen in Nederland naar waarde geschat.
Over de zeer bijzondere rol die Godfried Bomans tot heden, twee jaar na zijn dood,
in de publiciteit heeft gespeeld, hoef ik hier niet uit te weiden. Juist in Vlaanderen
en bij ons nauwelijks minder is zijn grote publicitaire persoonlijkheid in het tijdperk
van de televisie ten volle gewaardeerd.
Veel merkwaardiger is het eigenlijk dat een van de belangrijkste Neder-
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landse auteurs van het ogenblik, A. Koolhaas, afgezien van rustige beschouwingen
over zijn dieren- en mensenverhalen, totaal niet in de publiciteit is geweest. Natuurlijk,
zijn naam staat onder toneelrecensies in het weekblad Vrij Nederland en nu en dan
publiceert hij elders (o.a. in De Tijd) een column, maar ik zie geen enkel verband
tussen deze journalistiek en zijn literaire werk. Omdat ik de indruk heb dat Koolhaas'
werk nauwelijks over de grens gelezen wordt en hij in elk geval, vergeleken bij
bovengenoemde vijf, recht heeft op evenveel aandacht van de literaire kritiek, wil
ik het hier hebben over zijn nieuwste, misschien wel zijn beste boek, Vanwege een
tere huid, verschenen bij G.A. van Oorschot, Amsterdam.
Al in de eerste zin presenteert deze roman zich als een literair kunstwerk. Het
verhaal begint zo: ‘Alle ramen van het huis van de eerste geliefde hebben de
eigenschap, dat zij zelf er onverhoeds voor kan verschijnen. Die vensters zijn daardoor
rusteloos als een te dunne huid, die bij iedere emotie bloost of juist helemaal wit
wordt, of vlekkerig als er spanning is.’
Aan de onderdelen van het decor wordt een symbolische betekenis gegeven door
een altijd aanwezige verteller. Deze beschrijft het decor en sleept de lezer mee in
zijn beschouwing van de zes figuren uit deze roman. Hij dringt binnen in hun denken verbeeldingsleven en vult dit aan met heel wat eigen bespiegelingen.
Dat is in dit geval maar goed ook. Want anders zou de spanning die het verhaal
uit Vanwege een tere huid oproept, ondraaglijk worden. Zelden is Koolhaas er in
zijn toch niet geringe werk in geslaagd om zozeer geluksgevoel en diepe treurnis
met elkaar te verbinden als in deze roman. Hij regisseert eerst de show van het geluk
tussen een jongen en een meisje om er daarna de tegenpool van te laten zien in de
verpauperde relatie tussen de meestal dronken ouders van het meisje. Dat zou nog
tot daaraantoe zijn, maar hij zet twee andere figuren, door de grootvader van het
meisje uit Afrika geïmporteerde beverachtige fantasiedieren, op het toneel om het
einde van het geluk te markeren. De jongen wordt, op weg naar de eerste echte
ontmoeting met zijn vriendinnetje, gedood door deze hoedna's. Het meisje is geestelijk
door de aftakeling van haar ouders ter dood gebracht. Van boze opzet is geen sprake:
onwetendheid, dommigheid, pure slordigheid en gebrek aan liefde zijn voldoende
om de dood zijn kansen te geven. In haar mooie opstel over Koolhaas' oudere werk
in Literair Lustrum 2 wijst Hella S. Haasse erop dat de schepselen in zijn verhalen
maar één mogelijkheid hebben om werkelijk te zijn, namelijk in een lichaam dat hen
conditioneert, en dat sommige van zijn figuren deze beperking kunnen opheffen
vanwege hun vermogen tot overgave aan iets of iemand anders. Takkie, het
twaalfjarige meisje, en Jokke, het twaalfjarig jongetje, bezitten
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dit vermogen, omdat zij precies op de grens van de zelfzuchtigheid, eigen aan het
kleine kind, en de bewustwording (ook van onvermogen) der volwassene zitten, in
een soort vacuüm van gelukzaligheid.
Vanwege een tere huid vertoont in opbouw de trekken van het klassieke drama.
Nu heeft bijna elke qua vorm traditionele roman daar wel iets van, maar de
afwikkeling met name is in de roman toch veel minder nadrukkelijk en uitvoerig dan
in het drama. Koolhaas staat voor wat dit verhaal betreft dicht bij de toneelschrijver.
Daar is eerst de stemmingsinleiding. De prilheid van de liefde tussen de jongen
en het meisje worden vanuit het decor aangeduid, maar dan het decor zoals de jongen
dat in zijn liefdegevoel waarneemt, met in dat decor het meisje. Vanaf het begin
worden impulsen gegeven naar het einde toe, zo bijvoorbeeld suggereert de roddel
over de vader van het meisje (‘Iets smerigs in ieder geval wel, duister, vies,
verwerpelijk geknoei’) dat ouderen het geluksgevoel wel eens kunnen gaan bederven.
De stemmingsinleiding loopt ongemerkt over in de expositie, en deze uiteenzetting
van de situatie krijgt meer nadruk in het tweede hoofdstuk. Een ander decor: een
stuk braak land, vlak bij een kast van een huis. In dat huis, eigendom van de
baggerfamilie waartoe de moeder van Takkie behoort, zal het kind met haar ouders
de vakantie doorbrengen. Vrucht van al het gebagger door de jaren heen is o.m. een
toneelzaal met draaitoneel en verkleedkist, in een huis van baggeraars een bizar,
surrealistisch element, dunkt mij. Op het stuk land wonen mannetje en vrouwtje
hoedna uit Afrika, ook een soort baggeraars: dijkenbouwers die van mensen niets af
weten, maar wel net als mensen de neiging hebben in hun herinnering te woelen en
ook letterlijk baggerend in de weer zijn als zij tunnels van de ene plaats naar de
andere graven. En net als mensen zoeken ze een donker plekje om te paren en het
gaat er dan soms knoeierig aan toe (‘het is ergens om, het bezweert misschien iets,
of het dooft een angst’).
Motorisch element dat de handeling in beweging zet is, lijkt mij, de eerste
ontmoeting op straat van Takkie en Jokke, die gepaard gaat met een ontroerend
vertederende dialoog. En dan wordt er geweven aan de intrige, in een aantal taferelen,
waarin de ouders van het meisje met hun verleden, en de beide hoedna's met elkaar
te maken blijken te hebben: de vader van de moeder heeft de beide beesten voor zijn
dochter meegebracht, maar ze ergens gedropt omdat hij beducht was voor haar tere
huid.
Door allerlei prospectieve aspecten - waarover straks meer - voert de verteller de
spanning op, zodat je langzaam maar zeker weet dat alle figuren met elkaar te maken
zullen krijgen en dat het met de twee lieve zieltjes niet goed zal aflopen. Naar
menselijke normen gemeten dan.
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Die climax wordt bereikt wanneer het bootje omslaat waarin de jongen, eenmaal in
de buurt van het grote huis op vakantie, op weg is naar zijn meisje, en je als lezer in
het ongewisse blijft over zijn lot. Een even eenzaam gevecht voert, zij het een dag
tevoren, het meisje. In de koffer met toneelkleren vindt Takkie de expressie van haar
eigen onbestemd verdriet, een gevoel van aanwezige dood, je zou kunnen zeggen,
datzelfde grote onraad van de dood dat in Koolhaas' werk steeds nadrukkelijker
waarneembaar is en dat hier zijn hoofdfiguur beangstigt tot stikkens toe. Haar ouders
voeren een soort Albee-show op om te constateren dat het met hun relatie goed mis
is, en het kind verbeeldt zich ten einde raad maar dat zij met de grote verstijving
begonnen is. Voor de moeder geeft dat de treurigmakende zekerheid dat haar dochter
zich definitief van haar weg-ademt. Tegelijkertijd begint die dochter te beseffen dat
zij verantwoordelijk is voor anderen en wekt de verteller bij de lezer medelijden op
voor het kind dat niet zelfzuchtig als een kind mag zijn, maar aan anderen moet
denken omdat deze hulpelozer zijn dan zijzelf.
Beleeft Takkie hiér vooral de crisis, voor haar vriendje komt deze in een van de
aangrijpendste gedeelten van het boek, evenzeer in eenzaamheid doorgemaakt. Na
het omslaan van zijn boot moet hij worstelen om op de kant te komen. Maar nu gaat
het erom of hij zijn leven in de waagschaal wil leggen voor zijn liefde. Hij duikt naar
zijn verloren portemonnee, onmisbaar voor zijn gevoel om zijn meisje vrij te kunnen
houden. Hij duikt vergeefs en herhaaldelijk tussen de modder en verliest vervolgens
zijn boot: ‘En voor het eerst in zijn leven staat hij nu ervoor zich over te geven. Dat
wil zeggen zijn leven over te geven, zonder te weten wat zijn leven is. En wel omdat
hij niet meer weet wat hij er mee moet doen, met zijn leven, of met waar dat uit
bestaan moet. Er hebben veel mensen voor water gestaan, die niet meer wisten wat
ze met hun leven moesten doen. Ze sprongen erin. En na enige niet te overleven
momenten, waren ze eraf. Jokke moet er ook nog inspringen, want hij moet de zes
rijksdaalders hebben. Maar ook als hij in de modder grijpt en zijn beurs voelt, zal
het te laat zijn om te weten wat hij met zijn leven moet doen. Wel zal hij dan naar
Takkie gaan, met die beurs in zijn hand geklemd; maar niet zal hij weten wat hij met
zijn leven moet doen en of hij op dat ogenblik eigenlijk wel leeft en later dan ook
nog.’ (Blz. 124)
De verteller, het wordt nog klemmender in het vervolg en het slot van het verhaal,
beschouwt wat hij waarneemt met grote deernis en met veel liefde voor zijn figuren
en hij ziet Jokke, meer duikend naar zichzelf dan naar zijn geld of zijn vriendinnetje
of zijn thuis, al als ‘een wit lijkje met een langzaam zich ballend en zich uitzettend,
kloppend hart.’
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En dan wordt alles voorbereid, ook van de andere kant, voor de erbarmelijke dood
van de jongen. Daar zijn ver op de oever, waaover Jokke zijn tocht voort moet zetten
omdat zijn kano weg is, de hoedna's in training voor het dodelijke graafwerk
(134-139); Jokke ligt versuft op de wal (140-141); Takkie is in afwachting van Jokke
(141-143); en met het gevoel dat hij alles kwijt is begint Jokke in de richting van
Takkies huis te lopen (143-146), terwijl Takkie begint te vermoeden dat Jokke
verdwaald is (146-147); en dan volgt de catastrofe: de twee hoedna's koesteren zich
behaaglijk in een erotisch spelletje met elkaar als ze Jokke aan zien komen en voor
ze het weten zijn ze bezig die vreemde indringer (ze hebben nog nooit mensen gezien)
uit te graven, hem op verschrikkelijke wijze te doden, dwars door zijn tere
jongenshuid.
Het boek schaamt zich niet voor zijn constructie. De schrijver poogt niet te
verdoezelen dat het om een vertelling achteraf gaat. Toch zijn de vele prospectieve
aspecten indrukwekkend aanwezig en vervullen zij de lezer van bange voorgevoelens.
Een paar voorbeelden. De titel verwijst in eerste instantie naar de huid van Takkies
moeder. Haar vader heeft van de man die hem de hoedna's verkocht, gehoord dat ze
met hun lange nagels pelikanen open graven en nu zou dat ook de dochter kunnen
overkomen met haar tere huid. Vanwege die tere huid heeft hij de hoedna's verbannen.
Liefst zesmaal in vijf bladzijden (41-45) wordt gewezen op die drang van hoedna's
om zich in het lijf van hun (vermeende) vijand te graven, en op blz. 71 en 72
nogmaals. Het is juist daarom dat Jokke zijn kanotocht voorbereidt. Dat maakt de
herhaling, die op zichzelf overbodig lijkt voor de lezer, toch dreigend. Prospectief
aspect is ook te vinden in het mateloos verdriet van het meisje op de vooravond van
Jokkes sterven. Ze huilt om haar eigen leven, maar heel de entourage in de toneelzaal
roept toch ook het beeld op van de rouwende die haar dode geliefde beweent.
Van jongetjes en meisjes vragen we niet waar ze gebleven zijn, zegt de verteller
in zijn afrondend hoofdstuk De reiniging, en al eerder heeft hij het verloederde
ouderpaar laten zeggen dat in elke vrouw een meisje, in elke man een jongen is
gestorven. Hoedna's bestaan niet, zegt de verteller in datzelfde slothoofdstuk, mijn
verhaal is niet meer of minder dan een vertelling. Maar het wil in figuren en
gebeurtenissen duidelijk maken dat er in het leven van de volwassen mens meer dood
is dan leven, althans wanneer daarin de liefde vervangen is door het nare spel van
elkaar beloeren zonder verwachting.
Wie door beeldspraak gehinderd wordt, heeft niets aan deze roman. Het tintelt van
het begin tot het eind van de beelden, zoals je ze maar zelden in romans tegenkomt.
‘Zoals een vlam vaak juist pas even boven de pit
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of de brander begint, is het met de liefde: in de tussenruimte tussen de vergankelijke
werkelijkheid van de pit en de vlam, waar dus niets is, bestaat die. Er is niets te zien,
niettemin is vlak daarboven de vlam; loeiend soms.’ Kan zo in een apart boekje,
maar is bij Koolhaas uiteraard betrokken op het verhaal.
Koolhaas' keuze om van zijn verhaal een fabel te maken, rechtvaardigt meteen de
sterke greep van de verteller op alle gebeurtenissen. Zijn groot psychologisch inzicht
blijkt uit de wijze waarop hij bij vlagen en op grond van een keuze ten dienste van
zijn verhaal zijn figuren om beurten laat denken en communiceren. Steeds sterker
wordt in Koolhaas' verhalen zijn adagium tot uitdrukking gebracht dat alleen de
liefde bestand is tegen de dood. Blaffen zonder onraad, zijn vorige roman, liet dat
al met veel humor zien. Deze humor ontbreekt ook in Vanwege een tere huid niet,
maar ze laat onverhuld zien dat het zijn somberste boek is tot nu toe en tegelijk een
verhaal dat heel veel aandacht verdient. Het is een boek dat je weken bezig houdt.
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Kroniek
Marcel Janssens / Made of words, in woorden geklonken
Het oeuvre van Willy Roggeman, zoals andermaal blijkt uit made of words, acht
structuren (nieuwe nijgh boeken, 43, 1972, 131 blz.), teert op een aantal fundamentele
ambiguïteiten die hij door artisticiteit en creativiteit tracht op te heffen in momenten
van homoïostase, d.w.z. in een toestand van stabilisatie van alle functies van het
fenotype. - Dat zijn veel bastaardwoorden ineens, maar Roggemans teksten zijn met
bastaardinkt geschreven, met Gottfried Benn, blues, free jazz, Yin Yang, axolotls,
Kant, Novalis, Mondriaan. De structuren van zijn nieuwe bundel zijn door
ambiguïteiten overwoekerd. Ze komen in een aantal opposities aan de oppervlakte.
De meest fundamentele (op het abstractste niveau) lijkt mij de dualiteit
contingent/absoluut te zijn. Ze wordt geïncarneerd, geschreven, getransformeerd in
een reeks opposities aan de oppervlakte, waarvan ik er enkele noem. Er is de
tegenstelling tussen het irrationele, dat met de contingente zijnswijze van het eindige
fenotype in de huid van zijn lichaam blijkt samen te hangen, en de perfectie van de
geometrische welgevormdheid. Luciditeit is voor de creativiteit van Roggeman
onmisbaar, maar in het met de tijd vervliedende pragmatische leven gaat ze in
banaliteit en verbrokkelende vluchtigheid teloor. Met de geometrische vol-maaktheid
associeert hij eerder: analyse, speculatie, constructie, wetmatigheid, methode,
wiskunde, ascese, helderheid. Termen die hij langs die pool van de fundamentele
oppositie graag opstelt, zijn verder: fuga, schaakbord, Mondriaan. Tegenover de
wankelbaarheid van het centrifugale ogenblik staat de middelpuntzoekende streving
van het bewustzijn dat eerst in de artisticiteit zijn homoïostase vindt. Dynamische
vervloeiing staat polair tegenover het statisme van de ver-volmaking, de afronding.
Uit de banale veelvuldigheid van vervangbare weggooiobjecten moet het unieke
object, het artistieke, uitstulpen. Uit de taal die wij verbabbelen of via de kanalen
van de efficiënte nuttigheids-communicatie verbruiken, zal een linguïstische structuur
oprijzen, zoals een free-jazz-musicus met geluiden die ieder kan produceren, unieke
structuren maakt. Tegenover het doen, dat het pragmatisme en de gangbare
communicatie regeert, profileert zich het maken. Uit de faciele leesbaarheid van
verbruikte en misbruikte tekens treedt de harde, zuivere, ‘onleesbare’ tekst
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naar voren, uit kracht van de artisticiteit. Aan de verblinden wordt de ene ware weg
van de helderheid getoond: de zelfrealisatie in het artistieke topmoment dat het
evenwicht herstelt dank zij de homoïostase.
Al deze opposities moeten evenwel, zoals Yin en Yang, polair gezien worden. In
de homoïostase van het fenotype blijven al de ‘vijandige’ elementen nog aanwezig
en werkzaam. Er dreigt dan ook voortdurend een breuk en elk homoïostatisch moment
is onderhevig aan de wet van alle vlees, nl. de vergankelijkheid. Fundamenteel voor
de zijnswijze van het fenotype is de dialectiek van schepping én vernietiging of,
algemener gezegd, van al de polariteiten die het bestaan kenmerken. Het streefdoel
van de artistieke zelfrealisatie ligt precies in de homoïostatische verzoening van alle
tegendelen. De structuren van Willy Roggeman willen de polariteit van elk
entweder/oder omdichten tot een verlossend entweder-oder. Dit entweder/oder zal
de opposities op alle vlakken neutraliseren in synthetische topmomenten. In zulke
momenten van ontmoeting raakt het contingente aan het absolute, het absurde aan
de absolute zin, luciditeit aan waanzin, opbouw aan destructie, chaos aan
wetmatigheid, mystiek aan wiskunde. Die momenten transcenderen de doem van de
dualiteit in wat Roggeman noemt ‘een menselijk maximum’. Men zou hier ook van
extase kunnen spreken, of van mystieke eenmaking die de coïncidentie der
tegengestelden teweegbrengt. Op die topmomenten van paroxysme ligt in elk geval
de enig leefbare vorm van perfectie. Roggeman noemt dat een ‘zomers zenit’, een
schroeiende steekvlam waarvan de asse op de brakke banaliteit terugvalt. De
taalstructuren die dergelijke momenten capteren, zijn natuurlijk per definitie
meerzinnig. Slechts de maximaal meerzinnige en enigmatische geste (in casu een
taalgebaar) vermag de volheid van het extatische lichtzenit in zich op te nemen.
Het ligt voor de hand dat de taalstructuren van Willy Roggeman afstand moeten
doen van ‘realistische’ kopie of expressie. De tekst Calque die in dit boek vooraan
geplaatst werd, lijkt mij een heel programma te bevatten. Wat doorgaat voor
psychologie in het traditionele realisme, is uit den boze. Roggemans methode,
waarmee hij ‘strenge ideële zuiverheid uit stoffelijke benadering wil distilleren’ (35),
vereist ‘onpsychologisch denken’ (ibid.). Men mag dan ook noch verhaal, noch
personages, noch chronologische finaliteit in zijn teksten verwachten. Een
uitzondering vormt de structuur Foetaal, die men nog min of meer als een ‘vertellend’
middenstuk kan reconstrueren (er wordt verteld over de geboorte van een kind); daar
wordt trouwens in de derde persoon over het personage (?) Axolotl gehandeld. Elders
regeert de Roggeman-methode soeverein, met als toppunt het Mandalafragment,
waaraan de auteur in drukletters een soort gebruiksaanwijzing laat vooraf-
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gaan, die ik graag citeer: ‘Multivalente tekst waarin proza, lyriek, essay en drama
naar keuze mogen primeren. De beste gebruiksmethode is wellicht de tekst met de
ogen te lezen, er een ritmisch adequate blues bij te neuriën en op de glooiingen van
de hersenschors een podium te bouwen om daar in dans en mime simultaan nog een
paar andere voor de hand liggende mogelijkheden te realiseren’ (85). Wat volgt is
een blues in het absoluutste proza, nog radicaler in woorden geklonken dan de
elucubraties van Marcel van Maele in zijn meest hermetische momenten. Men brenge
deze taalstructuren dan ook liefst in verband met het autonoomste der tekensystemen,
de muziek. Er is geen zuiverder coïncidentie van wiskunde en mystiek realiseerbaar
dan wanneer ‘het oog oor wordt en het evenwicht zich herstelt door de muziek’ (30).
Free-jazz of Vivaldi, blues of Bach, de muziek staat model voor het schrijven. De
taal die oor wordt, verheft zich boven ‘de moordende neutraliteit van het samenleven’
(41) door de creatie van ideële zuivere objecten. Het schrijvende ik bevrijdt zich,
manifesteert zich als fenotype wanneer het in absoluut vrijgemaakte woordmodulaties
‘de absoluutheid van een wiskundig punt aanneemt’ (72). ‘Dans van woordmonolieten,
zilverdraden op de horizon der mogelijkheden. De zomer glanst in het woordkristal.
Verschijnsel en idee. Natuur en geest. Chaos en orde. Paradoxale ontmoetingen in
het hart van ruimte en tijd. Meer kan niet verondersteld worden, want wie de hand
opent om dit alles anders, schijnbaar tastbaarder te vatten, trekt de breukstreep van
het situatiegebonden ik en plotseling is alles larve, ontbinding, herfst en zwaarte.
Het vreemde element doet zijn intrede, hoe kinderlijk ook. De open handpalm is
anders’ (107-08): zoals uit het citaat moge blijken, liggen de meest zuivere en zomerse
woordkristallen in een meetkundig geslepen muziekdoos, spiegelend zichzelf en
weerom zichzelf. Vivaldi in glas geblazen.
Wie dit boek met oog en oor wil realiseren, moet het ondergaan als een oefening
in de meest ideële ascese. Het schrijvende ik beent al het andere uit tot een ‘legpuzzel
van ogenblikken’ (34). Zo groeien en vergaan ook zijn structuren, slingerend tussen
intuïtie en logica, of tussen lichamelijkheid en abstractie. Het boek is een signaal
van ‘een bepaalde volgehouden methode, deze van de homoïostase’ (56). Laat me
nog eens met leenwoorden van Roggeman suggereren wat dit boek is: ‘Een expressie,
bevrijd van al het toevallige, situationaire, van de verstikkende psycho-fysische en
historische sluitstenen. Hybris van de specifiek menselijke geest. Inhoud: equaties
van op axioma's berustende taalalgoritmen. De era van de creatieve metataal.’ (117)
Ik heb Kant al eens vermeld (hij wordt ook in dit boek vernoemd). Naar ik meen
teert een boek als made of words op een radicaal filosofisch idea-
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lisme. De meest authentische en waardevolle werkelijkheid wordt vanuit het
bewustzijn geschapen. Deze door het bewustzijn gecreëerde wereld is een antimaterie,
enkel bestaanbaar en beleefbaar in de absolute antiwereld van de kunst. Roggeman
schept idealistisch een antimaterie ook in die zin dat hij het absolute opus opstelt
tégen de banale chaos van de pragmatische wereld. Een opvallend kenmerk van het
bewuste fenotype is precies de negatie of in elk geval de ontwaarding van de
pragmatische existentie die er maar is om in functie van de homoïostase
getranscendeerd te worden. Het fenotype ontkracht de banale werkelijkheid van het
bestaande en stelt de ideële zuiverheid van de artisticiteit absoluut. Deze
zelfheerlijkheid van het scheppende bewustzijn mag idealistisch genoemd worden,
omdat geen belang gehecht wordt aan de terugkoppeling naar de pragmatische
existentie toe. (Daarom acht ik het zeer goed mogelijk dat ten aanzien van dit proza
vooral de vraag rijst naar de ‘relevantie’ ervan; het beeldt immers niets af noch stelt
het iets voor, het boodschapt niet, het is gewoon zijn eigen bericht, het produceert
gewoon in woorden geklonken structuren.) Het idealistische fenotype verabsoluteert
bovendien zijn soeverein solipsisme: ‘Zodra de anderen als toetssteen van het ik
toegelaten worden, verven de ideeën zich met neutraliteit, het blijven onduidelijke
negatieven in een chemisch bad. (...) alles wordt grijs, troebel en onbegrensd zodra
de mens buiten zichzelf treedt, zodra hij zich wil herkennen in de andere. (...) Wie
een houvast wil, moet grenzen bepalen, contouren met het paletmes leggen en zichzelf
opruimen om niet door anderen opgeruimd te worden.’ (27) Een antiwereld dus ook
in interpersoonlijk (sociaal) opzicht: tégen de anderen. (Hoe anderen slechts in functie
van de taalstructuren existeren, moge blijken uit de verhouding van de Axolotl
tegenover de vrouwenfiguren Rebekka en Anaïs.) Het fenotype beveiligt zijn
creativiteit met een ‘reusachtige hybris’ (73, ook 27 en 28), die de grenzen trekt, hem
uitzondert en afzondert. Een hoogmoed die hem flatteert, is de losprijs voor de
homoïostase. In zijn pragmatische doen existeert het creatieve fenotype enkel in de
lijdende vorm: ‘De dag vult zich met persoonsvormen in de lijdende vorm’, en verder:
‘Geen communicatie’ (55). De dag staat in oppositie tot het zomers zenit. De enige
honger die de gevallen engel siert, is de ‘eeuwigheiclshonger’ (80). De enige activiteit,
het fenotype waardig, is de schrijfact, de dans der woordmonolieten, het kristalblazen.
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De laatste ronde
Maf maar boeiend
Niets schenkt een normaal mens zoveel genoegen, bevrediging en sensatie als het
doen van verboden dingen, zoals algemeen bekend is. Nu is het altijd mogelijk dat
iemand, hopelijk slechts tijdelijk, door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil,
niet in staat is zondige, of door de geldende moraal veroordeelde, of voor de wet
strafbare dingen te doen. In dit geval kan hij zich behelpen met een surrogaatmiddel,
namelijk het doen van volkomen overbodige of nutteloze dingen. Soms worden
dergelijke daden door de weldenkenden zelfs nog strenger veroordeeld dan de
verboden dingen.
Een moeilijkheid is dat de grens tussen wat toegelaten en wat verboden is veelal
duidelijker is dan de grens tussen wat nuttig en nutteloos is. Het kopen, resp. het
lezen van boeken wordt, in grote lijnen, beschouwd als een nuttige, zelfs
aanbevelenswaardige bezigheid. Toch is het duidelijk dat het grootste deel van wat
op de markt komt volkomen nutteloos is. Maar, zoals reeds gezegd, het nutteloze is
over het algemeen veel aantrekkelijker dan het nuttige. De hele
consumptiemaatschappij is op deze basis gebouwd. Het kopen en lezen van overbodige
publikaties is dus niet noodzakelijk afkeurenswaardig. Ik heb bijvoorbeeld enorm
veel genoegen beleefd aan het overigens totaal nutteloze Guinness Book of Records:
316 grote, stevig ingebonden en klein bedrukte pagina's vol van de meest verrukkelijke
en overbodige informatie over alles wat op deze wereld, hoe of waar ook, enigszins
uniek is. (Het werk is een soort systematische, meer geordende en enigszins herdachte
voortzetting van wat vroeger in Amerika werd gedaan door Ripley. Ik herinner me
dat in de jaren '50 de ‘Ripley's Believe it or not’ pocketbooks hier ook erg populair
waren. Ik had de ganse reeks, maar ze waren zo populair dat ik er nu nog maar ééntje
in mijn boekenkast heb staan (met o.m. deze informatie: ‘Every word we speak
requires the use of 72 muscles’).
Wat ik allemaal aan leemten heb zitten in mijn algemene ontwikkeling is ontzettend,
zelfs beschamend, maar precies daarom heb ik avonden lang intens genoten van het
kennis nemen van de langste chemische term die er bestaat (de formule is
C1289H2051N3430375S8 en de naam zelf telt 1913 letters), van het feit dat de
Hongaarse gravin Erszebet Bathory (1560-1614) de moordenares is met het grootste
aantal slachtoffers op haar naam (610), dat de recordtijd voor het zo grondig aan
diggelen slaan van een piano dat alle stukken door een opening met een dia-
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meter van 9 inches kunnen gestoken worden, 2 minuten 26 seconden bedraagt, en
gevestigd werd door een ploeg van 6 Ieren, dat de eerste vrouw van een zekere Fyodor
Vassilet, een Russische boer, het leven schonk aan 69 kinderen (27 bevallingen met
16 tweelingen, 7 drielingen en 4 vierlingen - de vrouw leefde van 1816 tot 1872),
dat de grootste wachtzaal van een spoorwegstation in Peking gebouwd werd (plaats
voor 14.000 mensen), dat de kortste oorlog uit de wereldgeschiedenis op 27 augustus
1896 gevoerd werd tussen het Verenigd Koninkrijk en Zanzibar (hij begon om 9u02
en eindigde om 9u40) en dat de langste bokswedstrijd op 6 en 7 april 1893 werd
uitgevochten tussen Jack Burke en Andy Bowen: 110 rounds, in totaal 7 uur en 19
minuten. Hij eindigde op match-nul wegens totale uitputting van beide boksers.
Ook de literatuur blijkt volgens Guinness haar records te hebben. Wat is het grootste
boek dat ooit geproduceerd werd? Je raadt het nooit. Het meet 210 × 80 cm, werd
voor het eerst tentoongesteld in Amsterdam, in mei 1963 en bevat 5 pagina's: 3 met
werk van de schilder Karel Appel en 2 met gedichten van Hugo Claus! De langste
roman die ooit gepubliceerd werd blijkt ‘Les Hommes de bonne volonté’ te zijn van
Jules Romains (27 delen, verschenen in 1932-46). De vruchtbaarste auteur was een
Engelsman, Frank Richards (1875-1961), die ruim 70.000.000 woorden neerschreef.
Guinness vermeldt erbij dat hij ongehuwd was. Op de tweede plaats komt Georges
Simenon, die een roman van 200 pagina's schrijft in 8 dagen en in februari 1969 zijn
200ste roman onder eigen naam voltooide, maar sinds 1919 ook nog 300 andere
romans, onder 19 verschillende pseudoniemen, heeft bijeen gepend. Ze werden
gepubliceerd in 31 landen, vertaald in 43 talen en er werden meer dan 300 miljoen
exemplaren van verkocht. Ook niet lui is de Engelsman John Creasey, geboren in
1908, die onder eigen naam en 13 pseudoniemen 564 boeken heeft geschreven
(waarvan ik er toevallig 2 heb gelezen, en ze behoren tot het meest onleesbare wat
ik ken), in totaal zijn dat meer dan 40.000.000 woorden. De schrijfster met het grootste
debiet is zekere Miss Ursula Harvey Bloom, die vorig jaar reeds 468 werken achter
haar naam kon zetten. Michael Hervey, uit Australië, is recordhouder bij de
short-storyschrijvers, hij publiceerde er 3500 (en schreef bovendien nog 60
detectiveromans en 80 toneel- en televisiespelen. Hij was wel gehuwd, maar zijn
vrouw hielp hem, zet Guinness erbij.) De snelste romancier is Erle Stanley Garden,
de schepper van detective Perry Mason, die tot 10.000 woorden per dag kon dicteren
en, met een staf van medewerkers, soms aan 7 (voor de liefhebbers van het genre
altijd zeer leesbare) boeken tegelijkertijd werkte. Toen hij stierf had hij er 140
gemaakt, waarvan 170.000.000 exemplaren verkocht werden. De meest vertaalde
Engelse auteur is - neen, niet Shakespeare - maar jeugdschrijfster Enid Blyton,
overigens een geweldige zeur. Ze haalde 128 talen. Vlugge jongen was ook Edgar
Wallace, die zijn toneelstuk ‘On the spot’ op een vrijdag begon en het zondag voor
lunchtijd klaar had, compleet met regie-aanduidingen. Zijn roman ‘The Three Oaks
Mystery’ begon hij op een dinsdag en leverde hij, netjes getikt, de volgende vrijdag
bij
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zijn uitgever af. Het hoogste ereloon ooit uitbetaald was voor Ernest Hemingway.
Voor een artikel van 2000 woorden over stieregevechten kreeg hij van ‘Sports
Illustrated’ 30.000 dollar, of 15 dollar per woord. Algemeen recordhouder in de
bestsellerij is Jozef Stalin, waarvan de boeken een totale oplage haalden van
672.058.000 exemplaren. Van de paperbacks van Agatha Christie worden, in het
Verenigd Koninkrijk alleen, jaarlijks 1.500.000 exemplaren verkocht. Het kortste
gedicht dat voorkomt in de ‘Oxford Dictionary of Quotations’ draagt als titel ‘On
the Antiquity of Microbes’ en telt 3 woorden: ‘Adam, Had 'em’. De roman die de
hoogste oplage haalde was ‘Peyton Place’ van Grace Metalious; 11.919.660
exemplaren tot november 1970. En van ‘Lady Chatterley's Lover’ werden tot januari
1968 3.600.000 exemplaren verkocht (nu iets meer, sinds begin februari heb o.m.
ook ik een exemplaar). Het stripverhaal met de langste levensloop blijkt de
‘Katzenjammers Kids’ te zijn, dat sinds 1897 loopt, maar het meest bekend is
‘Peanuts’ van Schulz, dat in de USA alleen al in ongeveer 1000 kranten staat, en zo
90.000.000 lezers bereikt. En de kortste brief die ooit door een auteur aan zijn uitgever
werd geschreven komt op naam van de anders niet zo beknopt schrijvende Victor
Hugo. Hij wou weten hoe zijn nieuwe boek ‘Les Misérables’ het deed, en schreef:
‘?’. Het antwoord kwam onmiddellijk: ‘!’.
En dit is maar een kleine bloemlezing uit de (naar verhouding kleine) literaire
afdeling van dit fascinerende boek dat, dank zij een indrukwekkende opsomming
van alle soorten unieke gebeurtenissen en prestaties, vooral bewijst hoe betrekkelijk
alles is (‘God Save the King’ moest op 9 februari 1909 in het Rathenau-Bahnhof van
Brandenburg 16 of 17 maal achter elkaar uitgevoerd worden - een record - omdat
koning Edward VII in de staatsietrein moeilijkheden had met het aantrekken van het
uniform van Duits veldmaarschalk).
Fernand Auwera

Literatuur in Frankrijk
In Le Monde moderne (Paris, Automne 1972) staat een artikel van Henri Clouard,
met de doordachte kritiek van een traditionalist op de moderne literatuur. Zoals het
een klassiek gevormde Fransman betaamt, slaat hij de letterkunde even hoog aan als
de filosofie. Des te erger vindt hij het te moeten vaststellen dat zij in Frankrijk op de
terugweg is. Geen opvolgers, zegt hij, voor de schrijvers die ook denkers waren,
geen hedendaagse Barrès, Rolland, Péguy, Mauras, Valéry, zelfs niemand om Sartre
te vervangen de dag dat hij verdwijnt. Waar blijven de romanciers die hun voet naast
Malraux, Morand, Chardonne en Green mogen zetten?
De literatuur is gebanaliseerd geworden. Zelfs de uitgevers die het anders verlangen,
zijn verplicht met de handelaars in massaprodukten in de pas te lopen, willen zij het
financieel bolwerken. De romanschrijvers vertellen geschiedenissen zonder belang,
bevolkt met personages die niets te betekenen hebben. ‘Pas de passé vécu, pas de
destinée, pas d'orientation réfléchie: comment nous soucierons-nous de ce qui leur
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arrivé?’ Die leemten en leegten worden dan opgevuld, niet met liefde of haat zoals
de mens van formaat dat placht te doen, maar met erotiek zonder eros, wat verveling
en vulgariteit insluit.
Clouard veronderstelt dat de toestand buiten Frankrijk even ontgoochelend is. De
literatuur zal niet verdwijnen, maar zij zal, vreest hij een ‘commerce parmi d'autres’
worden. Hij twijfelt zelfs aan de mogelijkheid van een wedergeboorte van de natuur
uit, - het zekerste bewijs dat hij het niet met Hegel houdt.
A. Demedts

De ademloosheid van amor
In ‘Maf maar boeiend’, een ander in deze rubriek opgenomen stukje over de afdeling
literatuur in het ‘Guinness Book of Records’ citeerde ik een en ander over bijzonder
produktieve en snelschrijvende schrijvers.
Er kunnen aan dit lijstje nog twee adembenemende prestaties toegevoegd worden.
In ‘Ripley's Believe it or Not’ (4th series) las ik: ‘The most outstanding Poet in
all History, Francisco Maria Grapaldo (1464-1515) of Parma, Italy, was able to
compose 2 poems in Latin simultaneously - writing one with each hand!’.
Ook Vlaanderen kan nu iemand bij de snelle jongens in competitie brengen.
Uitgeverij Johan Sonneville publiceerde ‘De adem van Amor’ van Willie Verhegghe:
25 gedichten (zo wordt op 3 plaatsen vermeld, dus het zal wel waar zijn) in de nacht
van zaterdag 11 op zondag 12 november 1972. Een nacht heeft vele mogelijkheden,
weet ik, maar het schrijven van 25 gedichten had ik daar niet direct bijgerekend.
Onder het laatste gedicht wordt dan nog even gespecifieerd dat het schrijven gebeurde
van zaterdag 11 november 23 u. 30 tot zondag 12 november 1 u. Dat zijn dus 25
gedichten op 90 minuten, of 3 minuten per gedicht, als we Willie Verhegghe tussen
elk gedicht een adempauze (op horloge kijken, een slokje drinken, nieuw blad papier
nemen, volgend vers laten rijpen, even krabben waar het jeukt) van iets meer dan 30
seconden gunnen. Marnix Gijsen schreef een inleiding, waarvoor hij waarschijnlijk
ook niet veel meer dan 3 minuten nodig had (hoeveel tijd vraagt het schrijven van
zinnen als: ‘Omdat de liefde van een man voor een vrouw iets willekeurig en
volkomen belangloos is, omdat ze uit onze duistere instincten ontspringt en tot de
hoogste verrukkingen kan leiden, omdat ze een van de zeldzame elementen is die
aan een heel bestaan richting en doel kan geven?’) maar hoewel hij vroeger al eens
wees op het verband, in Vlaanderen, tussen vroomheid en sportieve prestaties, vergeet
hij nu te wijzen op het verband tussen poëzie en sportieve prestaties.
De vorige bundel van Verhegghe (De Vlaamse Guerrillero's) werd ingeleid door
Louis Paul Boon. Voor een snelle, sportieve jongen heeft Verhegghe weinig fiducie
in eigen benen, lijkt het me. Zijn gedichten, overigens, vind ik ook niet goed.
Fernand Auwera
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Boekbesprekingen
Dromen van Dangin
Van Mark Dangin verschenen onlangs twee dichtbundels, die weinig nieuws te bieden
hebben na zijn vorige werk. Het zijn Mais enfin Dangin - verrukkelijke titel - (Sileks,
1972) en Ik, de grote verliezer (Ertvelde, Van Hyfte-De Coninck, 1973).
Dangin schrijft een zeer subjectieve poëzie, die zich vrijwel uitsluitend voedt aan
de strikt individuele dromerijen en wensbeelden van de dichter. Om het als
onherbergzaam beleefde bestaan van alledag draaglijk te maken ontwerpt hij - zoals
eerder Lodeizen - een avontuurlijk gekleurde droomwereld, waarin de erotiek een
centrale plaats inneemt:
‘Jarenlang was hij op reis met vreemde
papegaaien en negervrouwtjes.
Zij wreven zijn rug in met olie, de onkwetsbare,
de krijger door elke Griek beneden.’
(Mais enfin, 12)

Maar al in hetzelfde gedicht komt de terugval tot de realiteit met ‘heimwee’ en
‘eenzaamheid’, ‘in deze wereld zonder zonnen, / in een streek van dagelijkse regens’.
De droomwereld van Dangin doet zich, vooral in de eerste bundel, voor als de
idealisering van het vrijgevochten milieu van nachtleven en prostitutie. Misantropie
en terloopse maatschappijkritiek begeleiden de constructie van deze evasiewereld.
Een wereld waarvan de voorlopigheid en de schijn voortdurend bewust blijven, zodat
doorheen heel deze poëzie tegelijk de vermoeide toon van desillusie en de hunker
naar een beloofde land van definitief en probleemloos geluk elkaars tegenspelers
vormen. Het is een klassiek thematisch patroon, dat mogelijkheden genoeg biedt tot
interessante poëzie. Maar Dangin blijft stilistisch steeds steken in vaagheden en al
te individueel-emotionele beelden, die misschien wel functioneel zijn voor de
bewustwording van de eigen emotionele diepten, maar die door hun heterogeniteit
en hun gebrek aan precieze referenties grotendeels aan de lezer moeten voorbijgaan.
Hugo Brems

Lyrische autobiografie
Regelmatig levert Joris van Haelewijn een zeer verzorgde, in eigen beheer uitgegeven
dichtbundel af. Veel weerklank heeft hij daarmee in de literaire wereld nooit
gevonden. Daarvoor is zijn poëzie ook te weinig spectaculair, te bescheiden en te
zacht harmonisch.
Zoals de meeste vorige bundels draagt de jongste (1972) ook als titel Gedichten.
Deze verzen komen voor als
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een lyrische autobiografie, of veeleer nog een innerlijk logboek. Zij begeleiden een
psychische crisis, waarvan de verschillende fasen a.h.w. per bladzijde te volgen zijn.
Van een vitalistisch gekleurd, heidens verlangen naar erotische bevrijding en
zelfbevestiging (rond trefwoorden als dier, heidens, storm, brand e.d.), gekoppeld
aan een explosie van vreugde en de zekerheid van een te grijpen geluk, valt de dichter
in de diepste ontgoocheling en bitterheid. Afrekening met zijn omgeving slaat dan
om in zelfverachting, ten slotte absolute eenzaamheid, wanhoop en apathie,
geprojecteerd in de verbeelding van een doods en onherbergzaam landschap. Een
laatste fase is de gelouterde wedergeboorte. Onthecht en vervreemd van zichzelf en
de wereld beleeft de dichter een pantheistisch getinte herleving in het ‘passieloze
schouwen’:
‘waar alle leven keert
tot tijd- en ruimteloos verbazen.’ (31)

De uitspraak en mededeling van die innerlijke reis is het belangrijkste in deze
gedichten, die overwegend gebruik maken van beproefde dichterlijke zegswijzen en
beelden. In een uitdrukkelijk poëtische taal esthetiseren zij de beleving, ontdoen haar
van het al te accidentele en concrete om door de verwoording een algemenere zin te
ontdekken en het leven enigszins te sublimeren. Men moet - en dat zullen de meeste
onbedorven lezers wel doen - van het genre houden. In zijn genre is het werk van
Haelewijn zeker te genieten.
Hugo Brems

Per slot van rekening
Van de 65-jarige hoogleraar, psycholoog, essayist en dichter Th. Oegema van der
Wal verscheen de bundel Per slot van rekening (Paris-Manteau). Het is een voor
deze tijd wel eigenaardige poëzie, al zijn er door de parlando-stijl en de anekdotische
inslag wel overeenkomsten aan te wijzen met neorealistische tendensen. Overleven
en herleven vallen hier merkwaardig samen. Het lijkt wel of de tijd hier is blijven
stilstaan en ons verrast met werk uit de tijd en in de stijl van dichters als Elsschot,
Herreman, of veeleer nog Jac. van Hattum. ( Over deze laatste verzorgde Oegema
van der Wal enkele jaren geleden overigens een gecommentarieerde bloemlezing.)
Met zijn poëzie heeft dit werk overigens niet alleen de ongecompliceerde zegging
en de uit het leven gegrepen onderwerpen gemeen, maar ook de wrange, illusieloze,
soms cynische toon met afwisselend uitdagende brutaliteit en ontluistering of
weemoedige berusting. Het is zeer zeker geen grote poëzie, maar wel een sober en
boeiend document, waarin een ouder wordend man met grimmige humor alle illusie
en schijn ongenadig doorprikt. Illusieloos zijn deze verzen in hoge mate; integendeel
zijn zij geobsedeerd door het besef van de tijd, die aftakeling en dood steeds concreter
gestalte doet aannemen en die de gemiste kansen en de leegheid van het voorbije
leven schrijnend in de herinnering roept.
Waarin deze verzen te kort schieten, is dat zij dit levensbesef niet met voldoende
spanning in taal weten om te zetten. Daarom ook komt een vergelijking met Van
Hattum hier beter van pas dan een met Elsschot.
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Popsongs voor underdogs
De nieuwe bundel De pop-singer (nieuwe Nijgh boeken 34, 1972, 182 blz.) bevat
negen verhalende teksten van Tone Brulin. Veel nieuws t.o.v. vroeger werk heb ik
er niet in gevonden. Brulin situeert de verhalen in Zuid-Afrika, in Nieuw-Mexico,
aan de poolcirkel en dichter bij huis in het gore milieu van Brusselse bohémiens en
musici. Wellicht zitten er een paar allegorieën onder, bijvoorbeeld het eerste verhaal
Schildknaap van een Vechtjas, de toon is meestal satirisch, vol zerpe humor en bittere
ironie. De aan de poolcirkel gesitueerde tekst Stallokind komt voor als een bitter
sprookje. Het meest geëigende medium van Tone Brulin lijken de satire en de
groteske. De dood van een Pinguin is zo een grimmige groteske, evenals Lügner,
waarin hij de show- en kunstwereld hekelt en nonsens brodeert rond de ‘stammer-art’.
Hij heeft een speciale voorkeur voor nonsensicale bedenksels die zich volgens de
logica van het absurde voortplanten. De vreemdste teksten in dit opzicht zijn de
schrijfoefeningen verticaal en horizontaal, die als linguïstische sequens voortijlen
via associaties, uitgaand van linguïstische kernen (po, popo, popolo en kli, klinge,
glingeli, klingelinge). Zoals de linguistische eenheden langer worden, zo verlengt
zich ook de tekst in een zuiver associatieve keten, met flitsen van absurde humor,
maar zonder finaliteit, parabolisch stevende naar Niets. Zulke linguïstische Spielereien
typeren Brulins schriftuur. Naast dat vrijblijvende taalspel, dat eigenlijk om zijn
eigen nietige voosheid cirkelt, vind ik in de bundel ook de geëngageerde Brulin die
we uit zijn toneelstukken kennen. De neger Potopot loopt rond in het verhaal Het
Mikadospel, een absurd gegeven vol lugubere humor, gesitueerd in een milieu van
negers in Brussel toen Zaïre nog Kongo was. Er steekt stof in voor een gruwelijk
drama dat de voorpagina zou halen, in de trant van ‘Neger vermoordt broer van
blanke minnares’, maar Brulin maakt er een grotesk-miserabilistisch stuiversverhaal
van. We zien boys hun steenrijke blanke baas verdobbelen! Brulin ondermijnt en
desacraliseert de pathetische ernst van de traditionele dramatiek met allerlei
vervreemdingseffecten en sinistere grappen. (Bijvoorbeeld: Siska dramatisch: ‘Je
hebt mijn leven gebroken! - Kwinten: ‘O! Was het dat wat ik gisteren hoorde
kraken?’.) Zijn kracht ligt in de dialogen, zijn verhalen zijn meestal reeksen van
scènes. De dominerende sensatie, die ook over het zogenaamde engagement schuift,
zou ik nihilistische verlorenheid willen noemen. Daaruit komt naar ik meen de ijlende
nonsensicale humor voort, een grimlach van een desperado in het bijzijn van
underdogs die het niet kunnen helpen en die je niet kan helpen. In Het Mikadospel
poetst Kwinten een onbestaand instrument op en bergt het in een onbestaande doos
(127); dezelfde Kwinten is ‘een personage, dat uit een verhalenbundel van een boek
is gevallen, teruggekeerd, maar in het verkeerde verhaal terechtgekomen’ (138). De
wereld van Brulin is een knotsgekke doolhof, waar schimmen holle nonsens
uitkramen. Deernis wordt daar uitgehold door sinistere grollen rond de Dood en het
Niets. In de grond belijden deze teksten, hoe vervreemdend en bedekt ook, een
vertwijfeld nihilisme: ‘Leven geven.
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Paren. Het leven ontnemen. Doden. De cirkel sluit zich. Het is hetzelfde. Liefde
bestaat niet. Haat bestaat niet. Leven is esthetiek van de Collage Maniak. Leven is
propaganda voor het Grote Niets’ (179); en verder: ‘Vervloekt spel. Dit leven. Schop
het door elkaar. De regels deugen niet.’ (182)
Marcel Janssens

Nog verhalen van Roger van de Velde
Uit de nalatenschap van Roger Van de Velde worden nog altijd teksten opgediept,
zoals nog deze negen verhalen, gebundeld in De dorpsveroveraar (Paris-Manteau,
112 blz.). Of ze nog veel tot zijn faam als prozaïst zullen bijdragen, zou ik betwijfelen,
al zijn er wel een paar sterke short-stories tussen. Mijn voorkeur gaat uit naar de
kortere teksten, waarin Van de Velde eenvoudige faits-divers haarfijn observeert
(bijvoorbeeld Dag Muis en Nice but small). Hij kon met zijn koel-ironische stijl rond
die voorvallen uit het gewone kleine leven een speciale sfeer scheppen. De teksten
die op observatie berusten en daar een wat weeë, meewarige toon in leggen, zijn
voor mij de beste. In de tekst Frigide laat hij een vereenzaamd echtgenoot, die zijn
tribulaties aan het opschrijven is, zeggen: ‘Het moet mogelijk zijn, zonder de
opzichtige glamour van de belletrie, in een klare, duidelijke, eerlijke taal de dingen
bij hun naam te noemen en, zoals die legendarische barbier van Koning Midas, door
het noemen van die dingen de gemoedsrust te vinden. Deze parenthese weze mijn
verantwoording voor dit geschrijf.’ (62) Dit citaat kan zowel een verantwoording als
een karakterisering van Van de Veldes eigen schrijven bevatten. Zijn klare en eerlijke
taal hebben we genoeg leren kennen, maar belangrijker is wat hij ermee doet, nl. een
innerlijke wereld suggereren die hij ternauwernood aan de oppervlakte laat komen.
In dit opzicht zijn de ‘gereserveerde’ slotzinnen van zijn teksten steeds opmerkelijk.
Hij wist ook zijn short-stories vakkundig naar een pointe toe af te wikkelen.
Voorbeelden daarvan zijn De advertentie, Het langste strootje, De bokser (een goed
verhaal!) en De lijkwade van Turijn. Zoals de ik-schrijver uit Frigide boeiden hem
allerlei nare afwijkingen, hebbelijkheden, manieën die de psyche tot de waanzin toe
kunnen ontwrichten. Waar hij zijn ironie wat opvijzelt of aandikt, wordt zijn proza
stroever. Sommige teksten geven mij de indruk té gemakkelijk en te losjes te zijn
geschreven, alsof hier een revisie van de man die de glamour van te veel woorden
schuwde, ontbrak. Een paar teksten (De dorpsveroveraar en Frigide) komen mij
trouwens voor als fragmenten van groter (onafgewerkt gebleven?) gehelen. Waar de
zelfcontrole tekortschiet, rafelt zijn proza uit in mistig gebabbel en verschaalt zijn
humor.
Marcel Janssens

Het meisje zo mooi als de dood
Jeroen Brouwers schreef een naar mijn smaak heel mooi boekje onder de titel Zonder
trommels en trompetten. Een markante anekdote uit het leven van Jeroen Brouwers

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

door hem zelf verteld (Paris-Manteau, 1973, 80 blz.). Het ik-bewustzijn dat met de
auteur geidentificeerd moet worden, gaat uit van
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een verzoek een anekdote op te schrijven die in het teken zou staan van de ‘constanten’
in het werk van Jeroen Brouwers, nl. liefde, literatuur en dood. Deze trits van
verstrengelde motieven, waaronder de dood als bindteken fungeert, domineert de
tekst. De dood kruipt het verhaal binnen via de herinnering aan de Leuvense
vriend-schrijver Lorentz Blanke, die zelfmoord pleegde (een niet mis te verstane
verwijzing), en, algemener, via de opsomming van een hele reeks literatoren die
dezelfde weg gingen. Daarmee wordt het prachtig beschreven einde van de huiskat
Carrabas verbonden. In het huis te Vossem, waar de auteur zijn ‘wereldsmart en
tehuispijn’ al schrijvende zit te verdoen, ritsels overigens alles van de dood. Hét
leidmotief in de hallucinante beschrijving van het spookhuis dat door ongedierte
allerhande wordt beslopen en bevuild en waarin het schrijvende ik ineenschrompelt
onder de drank en de blubber, is: DE DOOD. Naarmate de muizenissen zich in het
bewustzijn van de verteller ophopen, behekst de zelfmoordgedachte ook hém meer
en meer: ‘dat er iets is dat mij niet afhandig zal kunnen gemaakt worden: de zekerheid
dat ik de dood, die een hartstochtelijk verliefd en naar mij verlangend, adembenemend
zo mooi meisje is, kan roepen om te komen op een tijdstip dat ik zelf kan bepalen.’
(69). In het citaat zit meteen het derde motief: de liefde. Emmy van Oyen, het meisje
zo mooi als de dood, dat in de bewustzijnsstroom af en toe aan de oppervlakte
verschijnt, naast andere doodsgezellinnen, concretiseert het grondgegeven van de
tekst, nl. de beminnelijkheid van de dood of, anders gezegd, het fatale afsterven van
het beminde. In het tweede deel van de tekst memoreert de ik-schrijver zijn jeugdwerk
over Delftse mensen, de roman-fleuve Buiten de muren. Ook deze fragmenten worden
opgezogen in de kolk van de fatale dood. Literatuur, liefde en dood vormen De Grote
Drieling, maar de grootste is De Dood. De tekst, die in de titel aan het laatste oordeel
herinnert, had kunnen heten: Aan de Dood (zoals dikwijls in tussentitels vermeld
wordt). De ‘canto's’ - treurliederen voor Lorentz, Carrabas, Emmy, Vossem, de
Delftse mensen, Dirk Coster en voor de vele schrijvers die de hand aan zichzelf
sloegen, ten slotte ook voor het schrijvende ik - vormen een elegie van het zuiverste
water. Jeroen Brouwers werkt die structureel uit met een techniek die men wellicht
het best (bij benadering) als stream of consciousness kan karakteriseren, zij het dan
ook een stroom die de kronkelige orde van een beneveld en behekst bewustzijn laat
zien. Hij doet dat bovendien in een (zowel lexicaal als syntactisch) zeer eigenzinnig
en bekoorlijk Nederlands. Met het deprimerende verwijlen bij de dood contrasteert
een springlevende taalcreativiteit die aan de tekst zelf de schoonheid verleent van
het meisje dat zo mooi is als de dood. Nog eens: een heel mooi boekje.
Marcel Janssens

Van de een en de ander
In de serie ‘Noorderlicht’ van uitg. Orion verscheen de debuutbundel van Solange
Abbiati In de kooi. Tegelijkertijd publiceerde zij in dezelfde reeks,
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samen met haar kersverse echtgenoot Stefaan van den Bremt (Stevie Braem) de
bundel Van het een komt het ander, een poëtische dialoog tussen beide dichterlijke
gelieven. Het is altijd moeilijk en oprecht onaangenaam een kritisch oordeel te moeten
vellen over dergelijke verzen, die pretentieloze eenvoud laten samengaan met grote
oprechtheid, ontroerende menselijkheid en zuiverheid van gevoel; maar die als poëzie
te kort schieten.
In de kooi bevat twee afdelingen. De eerste bevat, zoals de flaptekst zegt ‘de
neerslag van een éénjarig verblijf als onderwijzeres tussen bidonville-meisjes in
Marokko’. Het zijn sobere, zeer directe en daardoor fragmentarisch ook aangrijpende
teksten. In de meeste gevallen nochtans worden zij van een groot deel van hun
zeggingskracht beroofd door te direct-emotionele of sociaal-evaluerende commentaar.
De onversneden kracht van de anekdote wordt daardoor de kop ingedrukt: de emotie
van de lezer wordt al te opzichtig bij de hand geleid. Het is jammer, want emotioneel
gerichte observatie en zin voor het onthullend detail heeft de dichteres ruim voldoende.
Erger is de tweede afdeling: belijdenislyriek, die in sommige gedichten de eenvoudige
uitspraak doorvoert tot de banaliteit en het cliché:
‘'k Ben het wachten beu
'k ben het trachten naar
't verwachte beu,
'k Ben het moe,
'k ben de eenzaamheid moe,
'k ben het bedelen
van tederheid moe.
etc...’ (25)

Het zal wel waar zijn, maar poëtisch is het niet waar. We krijgen in deze verzen wel
inzicht in de complexe psyche van een door opvoeding en milieu sterk geremd meisje,
dat op de drempel staat van een vitale zelfbevrijding, maar poëzie wordt daarvan
niet gemaakt.
Hetzelfde geldt voor de meeste van haar gedichten uit de dialoog met Stefaan van
den Bremt. Ook hier ongecontroleerde ontboezemingen en vertederende
liefdesverklaringen, maar dat alles onder mekaar in verzen levert nog niet noodzakelijk
poëzie op.
Dat deze ziekte besmettelijk is blijkt uit veel van wat haar nochtans veel ervarener
partner hier op papier zet. Hopelijk moet dat op rekening van zijn verliefdheid en
niet van zijn dichterschap.
Verreweg het beste zijn dan nog enkele natuurgedichten, die aan de dialoog
voorafgaan en die met heel wat minder pathos evenveel suggeren in plaats van mee
te delen of op te biechten.
Hugo Brems

Opnieuw Bredero
Met bewonderenswaardige regelmaat komen de delen in de nieuwe editie van ‘De
werken van G.A. Bredero’ onder leiding van prof. dr. G. Stuiveling en uitgegeven
bij Tjeenk Willink-Noorduyn, Culemborg, op ons toegestapt. Prof. dr. C.A. Zaalberg
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bezorgt ons met medewerking van drs. M.J.M. de Haan de Over-gesette Lucelle en
Fokke Veenstra brengt ons Griane. Zoals de titel van het eerste werk laat verstaan,
hebben we in Lucelle te maken met een bewerking die uitgebreid in verzen is
uitgevoerd naar een Frans toneelstuk in proza door Louis Le Jars (in de editie mede
afgedrukt), terwijl het tweede
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zijn stof gevonden heeft in het volksboek van Palmerijn, waarvan ook de voornaamste
hoofdstukken die aan Bredero's drama ten grondslag hebben gelegen door Veenstra
gepubliceerd worden. De belangstellende krijgt dus alle vergelijkingsmateriaal te
zijner beschikking. De vergelijking zelf is alleen voor de Lucelle door Zaalberg
doorgevoerd, Veenstra heeft zich in zijn uitgave van dat soort studie onthouden.
De inleidingen tot de twee toneelstukken, die beide even grondig taalkundig
verklaard worden, zijn ook op volkomen verschillende manier geconcipieerd. Zaalberg
heeft een zgn. klassieke introductie verkozen, klassiek in die zin dat men erin aantreft
wat men in een inleiding tot een toneelspel dat zelf een bewerking is, verwachten
kan: een bespreking van de bron, een analyse van de bouw, een onderzoek naar de
wijze van bewerking, een behandeling van plaats en tijd, een beschrijving van taal,
stijl en dichtvorm en een waarderingsgeschiedenis. Blijken van waardering zijn o.a.
het niet onaardig aantal afbeeldingen die naar scènes uit Lucelle gemaakt schijnen
te zijn.
Veenstra's inleiding tot de Griane bevat een studie die de geestelijke achtergrond
van het toneelstuk behandelt en van daaruit ook facetten van de bouw van het werk
tracht te verklaren. Deze inleiding draagt dan ook als titel Bredero en de situatie van
de mens. Al blijven door deze opzet een aantal aspecten van het toneelstuk
onbesproken - we wezen reeds op het ontbreken van een vergelijking met de
Palmerijnfragmenten - dan moet men anderzijds erkennen, dat Veenstra's introductie
een revelatie is met betrekking tot het toneelstuk en de dichter. De niet-humanistisch
geschoolde volksschrijver Bredero verschijnt hier als een auteur met een rijke culturele
background; zijn, bij onvoorbereide lezing soms hol-retorisch aandoend toneelwerk
blijkt, wanneer wij het door Veenstra's ogen lezen, een diepe bodem te bezitten. Op
de planken zullen de twee werken het niet meer doen. Dit belet niet dat zij nog zeer
boeiende lectuur kunnen zijn. Ook vormen zij in de ontwikkeling van het Nederlandse
renaissancistische drama een belangrijke etappe, waarvan wij dank zij deze twee
voorbeeldige edities grondig kennis kunnen nemen.
L. Roose

De sandwichman en de kleine man
Robin Hannelore wijdde een ‘biografische roman’ aan de Vorselaarse exberoepsrenner
Ward Sels (Kampioen in een doodlopende straat. Brecht (Antwerpen), De Roerdomp,
1973, 146 blz.). Het is prettig te mogen constateren dat de auteur Hannelore (na
Jan-Emiel Daele) het niet te min acht zich te informeren over menselijke drama's in
de wereld van de sportprofs en daarover een ‘geëngageerd’ verhaal schreef.
Uitgerekend een man die een tiental dichtbundels en verbeeldingsproza op z'n
actief heeft, moet zich voor de wagen spannen om het wielerprofessionalisme te
demystifiëren aan de hand van een bijzonder pijnlijk levensverhaal als dat van de
beroepsrenner Ward Sels. Ik heb altijd gedacht dat de geïnstitutionaliseerde sportpers
om zowel voor de hand liggende als duistere redenen hier in gebreke moet blijven.
Mochten
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beroepsjournalisten eens alles schrijven wat ze weten... Welnu, een man die
allesbehalve tot het ‘milieu’ behoort, Hannelore de schrijver en leraar, nam de
handschoen op, kennelijk gedreven door humane motieven als sympathie, medelijden,
verontwaardiging. Ik kan als lezer met hem en zijn beklagenswaardige held
meevoelen, ik vind echter het informatief gehalte van zijn boek te gering. Zijn
‘biografische roman’ is een mengsel van reportage, documentaire en geromanceerde
biografie (in de ik-vorm, vermits hij Ward Sels, die met moeite kan lezen en schrijven,
zelf zijn drama laat vertellen). In de plaats van zo'n mengsel had ik om het effect te
vergroten liever een beter geïnformeerd, droog ‘Tatsachenbericht’ gezien. Het
ik-verhaal is met het oog op het doel te ‘literair’, hier en daar nogal opgefleurd in
Hannelore-stijl. Wat de compositie betreft kon ik er ook met moeite een lijn in vinden:
de ik-verteller alterneert fasen uit zijn opgang en zijn neergang, maar het principe
van de chronologische rechtlijnigheid dat nu eenmaal dé leidraad is van een ‘carrière’,
loopt daarbij in het honderd. Hannelore zegt dat hij in Ward Sels een reïncarnatie
van een Griekse tragische held zag. In die lijn doordenkend had hij er rekening mee
kunnen houden dat aan de volgorde der bedrijven niet getornd mag worden... Ik vind
dan ook dat hij met zijn te literair gearrangeerd boek het beoogde effect van
sensibilisering niet zal bereiken. Tegenover de hagiografieën van de kampioenen
had hij een beter gedocumenteerd rapport moeten kunnen voorleggen. Ik vrees dat
hij in de ‘middens’ waar hij gelezen zou moeten worden, nog meer dan Jan-Emiel
Daele als een amateur zal afgeschreven worden. Dit doet bij mij de vraag rijzen of
onze schrijvers zelf professioneel genoeg aangelegd (en onderlegd) zijn om voor de
pinnen te komen met een authentieke ‘Dokumentenroman’. De waarheidsgetrouwe
bedoelingen van de schrijver ten spijt blijft dit boek voor mij ongelukkiglijk meer
roman dan document. Met de achtbare gevoelens van deernis en verontwaardiging
kan Hannelore weinig tegen het ‘milieu’ beginnen, ook niet met de gezegden van de
éne zegsman Ward Sels, wél met een professioneel ingestudeerd dossier van feiten
en feiten, documenten en documenten. Nu gaat er alleen wat over zijn boek gesproken
worden in het milieu van de literatoren. Diegenen die zijn boek niet gaan lezen, weten
wel beter, en de journalisten weten het nog beter, maar die zwijgen.
Marcel Janssens

De omscholing van een gifkikker
Uit een vroegere roman van Kees Simhoffer, De knijpkat, heb ik oprispingen tegen
een religieus opvoedingspatroon en een algemeen klimaat van naargeestige rebellie
onthouden. Een nieuw boek van hem, Een geile gifkikker (Paris-Manteau, 1973, 174
blz.), ligt in dezelfde toon. De auteur lijkt door de dood geobsedeerd te zijn. Het
hoofdpersonage Rudolf Ruitewasser, die wij in ik-, hij-, je- en we-vormen leren
kennen, beweegt zich de hele roman door in een schemerzone tussen leven en sterven,
evenals tussen waken en dromen, denken en ijlen. ‘Dood’ betekent hier niet alleen
fysisch afsterven, al of niet ten gevolge
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van een hersentumor zoals bij Ruitewasser kennelijk het geval is; ‘doodgaan’ is bij
Simhoffer de noemvorm van leven. Het centrale bewustzijn van het boek, nl.
Ruitewasser, de geile gifkikker, heeft samen met zijn vrouw Edith en de kinderen
Roel en Dagmar alle moeite om ook zonder tumor bestand te zijn tegen de dood
onder allerlei aliënerende vormen in de hedendaagse maatschappij. Hij begaat de
grote fout al dénkend te willen overleven in een maatschappij die hem dat op alle
manieren wil beletten. Hier, zoals in De knijpkat, verschijnt de maatschappij als een
helse pletrol die de arme Ruitewasser sadistisch over de kop rijdt. Het hele boek
werd als een angstdroom gecomponeerd vanuit een panisch gevoel van volstrekte
weerloosheid. Wat kan de te ‘romantische’ Rudolf beginnen tegen de prijsbewuste
consumptiemaatschappij, het frustrerende ambtenarendom en das Militär, overdonderd
als hij is door reclame, gejengel van supermarkten, kranten, t.v. en sport. Hij voelt
zich besodemieterd tot en met, behekst door schimmige robotten met lijzige
schipholstemmen en achtervolgd tot in zijn ‘drachtige nachtmerries’. De talrijke
ziekenhuisscènes ballen de ‘mondiale angst’ die Ruitewasser gedoemd is te dragen,
op weerzinwekkende wijze samen. De ‘gifgroene gedachten’, die in zijn hersens
kankeren, bereiken daar hun toppunt van wanhoop. Ruitewasser heeft geleerd dat je
in zo'n harteloze samenleving in de pas moet kunnen lopen of tegenknokken, maar
hij kan het een noch het ander. Zijn neurose - een uitwas van de collectieve waanzin
in een ondoorzichtig geworden samenleving - inspireert hem tot uitermate
pessimistische gedachten. Rond zijn bijnaam ‘geile gifkikker’ ontspint zich een serie
metaforen (‘stinkend moeras’ en dgl.) die geen twijfel laten omtrent zijn panisch
pessimisme. Kortom, de prijsbewuste maatschappij is een rariteitenkabinet waarin
de geile gifkikker radeloos rondspringt en ten slotte wegzakt in de blubber. De
terugkeer naar het water lijkt het enige heil.
Tegenover de neurotische gedachtenwereld van de gifkikker staat de nog
onbeduimelde onschuld van de kinderen. Die zien de wereld ‘nog in kadoverpakking’,
maar lang kan dat niet duren. Ze worden immers verpest eer ze het weten en zijn
overigens even wreed als de groten, de padvinders en kwakzalvers, die hen
klaarstomen voor de pletrol. Vader Ruitewasser maakt zich geen illusies in zijn
kinderen. Zelf heeft hij zich zo lang mogelijk teweergesteld tegen de molochs die
hem willen ‘omscholen tot papegaai’, maar wat gaat er met de volgende generatie
gebeuren? Ik vermeld dit (schijn-)contrast van de kinderen vooral om het bodemloze
pessimisme van dit boek nog eens te onderstrepen. Het vreet immers in als een kanker
op alle niveaus. Het rot zit in de mythes van onze samenleving. Simhoffer geeft mij
de indruk dat hij meent alleen nog gif tegen gif te kunnen spuien. De geilheid van
de kikker Ruitewasser, die overigens niet zo ‘geil’ is als de titel zou kunnen laten
vermoeden, fungeert als symptoom van een wanhopige agressie tegen de verdomde
blubber die de luchten en de straten, maar ook de systemen en structuren, evenals
de geesten en de harten bevuilt.
Wat mij in dit boek vooral aantrok, is zijn goed gevonden en volgehouden structuur.
Ik zie het boek als een suite van angstdromen, aaneengeregen in korte
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fragmenten als een soort surrealistische strip. Dada-invloeden zijn er zeker (bijv. blz.
32, 78, 89). Mensen bewegen zich in dit opgeschrikte stripverhaal als
opdraaispeelgoed. Het boek draait bestendig boven zijn toeren als werd het door
angstsnokken opgejaagd, van fragment naar fragment, op verschillende tijds- en
ruimtevlakken. Ook typografisch weerspiegelt de tekst die sensatie van paniek. De
verteller vertekent luguber wat voor velen heilig is (een kerstverhaal bijv., blz. 96-97),
hij grinnikt uitzinnig om een grotesk lot, hij trekt tegen de rotzooi een scherm van
sinistere grappen op. Sprekend over situaties op school (ook het onderwijssysteem
wordt ‘geil’ bespuugd), zegt de verteller: ‘Nee, nu niet schamper loeien’ (69). Dat
‘schamper geloei’ van een veroordeelde in zijn kooi is de grondtoon van dit boek.
Het is niet te verwonderen dat in deze context van moordende paniek het medium
zelf, de taal, over de kop gaat en het laat afweten in een zinloos gestamel (bijv. blz.
61 en 62).
Ik wil tot slot, helemaal in de stijl en toon van het boek, nog een paar
hakbijlaforismen citeren die iets mogen oproepen van wat in deze roman gebeurt:
‘Kinderen zijn dus net zo wreed als de pijn die ze hun moeder aandoen bij hun
geboorte en ze zijn net zo stiekem als het bloed dat kruipt waar het niet gaan kan’
(56), ‘Om de vier jaar verhuizen de problemen naar een andere la’ (69), ‘Wat is dat
leven nu helemaal? De enige kunst die we bij machte zijn, is het door te geven’ (73).
Enzovoort. De navrante moralist die Kees Simhoffer is, heeft blocnotes vol met
dergelijke giftige bezinksels.
Marcel Janssens
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Jos de Haes / Een kus in Ter Kameren
Zeg in de splinterende lucht
een wurgzwam heeft haar olm,
oranje eendepoot loop vast
in het bevriezend water,
ik weet niet wat ik
Het licht nochtans op schaliën,
abt of abdis dek toe
de daken van Ter Kameren,
nijp alles rond gebroken bot,
hoewel al kon ik
En weer 't gelobde waterhoen
dat stapt met een gekraakte poot
- alle onthalsden en verstikte pories,
in de naam van alle Heren,
stronken u zou ik
Maar lief, de rand vandaag,
koorts aan de dunne wondrand,
zwart en nat aan de rand,
heilige pest der geschiedenis,
naar mijn begrip, ik,
bewegend lipvlees tegen been,
aan alle kanten duwt het,
jouw koude speeksel zuig ik,
als het gaat gisten zal ik,
het kan niet dat ik
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Jaak Stervelynck / Laat bezoek
De teevee was gedaan en ze zaten voor zich uit te staren, Eliane en haar tachtigjarige
moeder.
De moeder, een zwarte sjaal om de schouders, de gezwollen benen op een
lappenpoef, praatte honderd uit. Zo was het elke avond. De helft van de dag
knikkebolde ze, na de teevee schoot ze uit haar slof.
Eliane luisterde niet. Ze dacht, zoals ze dag in dag uit dacht: nog acht maanden
en ik ben gescheiden. Het was geen volle acht maanden meer, maar superstitieus zou
ze het in gedachten bij dat cijfer houden tot het niet méér dan zeven maanden meer
was.
Ze dacht: dan houdt niets me nog tegen. Hij heeft zijn secretaresse, en de kinderen
geven om mij niet. Het had lang geduurd eer ze dat zo tegen zichzelf kon zeggen:
ze geven niet om mij. Ze had gehoopt: de kinderen worden mij toegewezen, de
advocaat had het verzekerd, ik zal het fijn met ze hebben, zij helemaal van mij, en
hij ver weg. Het was anders uitgevallen. Hij kreeg de kinderen, haar werden twee
bezoeken per maand toegekend. Akelige bezoeken, de apen onttrokken zich aan haar
inpalmende affectie, alle drie even verveeld, nuchtere wezentjes met een mistevreden
mond, en zo berekenend. Wat hadden ze van haar? Straks zou ze voor de zwaar
geornamenteerde spiegelkast haar beeld staan bestuderen, hoe jong ze er nog uitzag,
en geen mieter verzwaard. Het verlangen hield haar slank, verlangen naar over acht
maanden. Dan geen man, geen kinderen, geen moeder meer. Geen moeder meer. De
wrokkigheid tegen de oude vrouw, die zo blij was haar bij zich te hebben om tegen
haar te praten, was een giftig gezwel boven haar middenrif. Ze droeg het rond in het
huis, ze voelde het groeien wanneer ze, zoals nu, een blik wierp op het levendige
rimpelgezicht met de ratelende lippen. Het kwam bij haar op: zoals ik tegenover de
oude vrouw sta, zo staan ze tegenover mij, Bea, Lea en An, verveeld, haatdragend.
Misschien hebben ze nog wat gevoel voor mij, vooral Lea, die lijkt het meest op mij,
maar dat gevoel houden ze onder. Ze willen niet goed zijn voor mij, die hun vader
zijn liefje niet gunt, en daarom hun wereldje kantelen deed. Om het kantelen van
hun wereldje gaat het, om
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de zorgen van de moeder-meid. De geniepige kleine egoïsten, hij mag ze hebben.
‘Heb je de filodendron begoten’, vroeg de oude vrouw.
‘De filodendron heeft te drinken gehad en de luiken zijn neergelaten’, antwoordde
Eliane gewoontegetrouw en zocht weer aan te knopen bij de nieuwe gedachte: zoals
ik tegenover de oude vrouw sta, zo staan ze tegenover mij. Ze prevelde geluidloos
de namen, Bea, Lea, An, en ze voelde zich opeens even oeroud als de oude vrouw,
even voorbij de haar toegemeten tijd, even verworpen.
Weer vroeg de oude vrouw om aandacht. Het was aan de star fixerende blik van
haar vergrote ogen te merken dat ze een antwoord verlangde.
‘Heb ik niet horen bellen’, vroeg ze, blijkbaar voor de tweede maal.
‘Je droomt’, antwoordde Eliane.
‘Neen, jij bent het die droomt.’
Laat me dromen, dacht Eliane. Ik laat je praten. Zo hebben we het beiden naar de
zin. Laat me geloven dat het verlangen naar over acht maanden ergens op uitloopt.
Maar toen rinkelde de bel onbetwistbaar, lang aangehouden als van iemand die slapers
uit bed wil halen.
‘Niet open doen’, zei de oude vrouw rillerig. ‘Zo laat moet niemand ons nog lastig
vallen.’
Eliane duwde zich uit de fauteuil recht en schokschouderde.
‘Je denkt er niet aan open te doen’, gilde de oude vrouw. ‘Het loopt tegenwoordig
vol boosdoeners.’
‘En als het nu eens de kinderen waren.’
‘Onzin.’
‘De kinderen, die het bij hem niet uithouden en bij mij willen komen.’
‘Zo laat!’
‘Als we niet gaan zien, kunnen we niet weten wie het is.’
Eigenlijk had ze niet aan de kinderen gedacht, maar aan hem. Of liever, aan Jean,
die vriend van hem met wie ze twee keer naar bed geweest was, helemaal in het
begin van zijn weekeinden met de secretaresse. Een hotelkamer met telefoon, en de
afwezigendienst was verwittigd. Jean bevredigde haar grondiger dan hij ooit gekund
had. De telefoon scheurde hem op het zalige moment van haar los, het was een
gruwel. Een volgende keer zonder telefoon, had ze gezegd. Dat wilde hij niet, zijn
klanten waren hem heilig. Het was de laatste keer geweest.
Weer rinkelde de deurbel.
‘Niet bewegen’, zei de oude vrouw. Ze stapte resoluut de gang op, stak het licht
aan en trok de voordeur met een ruk open.
Voor haar stonden twee mannen, elk met een omvangrijke koffer aan de
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hand. Een van beiden wipte de twee treden op en kwam met zijn gezicht dicht bij
het hare.
‘Parlez français’, vroeg hij met een Angelsaksisch accent.
Zij knikte.
‘Permettez’.
Hij wrong zich tussen haar en de deurstijl door en wenkte zijn makker. In een
oogwenk waren ze in de woonkamer, waar de oude vrouw uit wegslofte.
‘Pas avoir peur. Nous pas méchants.’
Elianes hart bonsde, maar niet van angst. Opgewonden en vreemd blij scharrelde
ze kranten, breiwerk en wat er verder nog op de tafel lag, bijeen om plaats te maken
voor de koffers van de mannen. Ze hadden haar duidelijk gemaakt dat het erom ging
te laten zien wat daarin stak.
De sloten klikten open. Ze had nauwelijks aandacht voor wat er te voorschijn
kwam: dekens, koptelefoons, walky-talkies, piama's. De jongste legde brabbelend
uit dat ze over de grens moesten, zo spoedig mogelijk. Ze hadden een boel koopwaar
waarmee ze bij de douane last konden hebben. Daarom wilden ze een en ander
verkopen. Voor spotprijzen.
‘Heb je geen man’, vroeg hij. ‘Een mooie piama om je man cadeau te doen.’ Neen,
ze had geen man. Ze keek hem in de ogen terwijl ze dat antwoordde. Heldere ogen
onder borstelige wenkbrauwen in een donker gezicht. Die ogen lachten, een sportieve,
hoegenaamd niet inpalmende lach. Een lach als onder kameraden.
‘Niet mogelijk, een mooie vrouw, die geen man heeft. Dan iets voor de mooie
vrouw zelf.’
Hij grabbelde onder de koopwaar naar iets kleurigs en haalde een reusachtige
badhanddoek boven, nieuw en zacht roze.
‘Voilà.’
Hij hield het weefsel in zijn handen gespreid.
‘Groot, mooi, zacht.’
Hij droeg geen jas. Een bleke grijze trui mouleerde zijn atletengestalte. Zijn lach
klonk luid. Aan zijn vingers was geen ring te bespeuren.
‘We hebben haast’, liet zijn makker horen.
Hij sloeg geen acht op die tussenkomst. Lachend, zijn kameradenlach, gooide hij
de roze doek om haar schouders. Zijn hand streek achteloos langs haar wang.
‘Dat krijg je cadeau van mij.’
‘Pay attention to the old one’, zei de andere.
In de stilte hoorde men de oude vrouw in het belendend vertrek aan de telefoon:
‘Spoed u, meneer de commissaris. Mijn dochter tracht ze bezig te houden.’
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‘She calls the police.’
‘Damned.’
De doek werd van haar schouders gerukt. Haastige handen propten alles weer in
de koffers. Even later bonsde de voordeur achter hen dicht.
De nagalm zinderde in Elianes oren. Ze was niet tot bewegen in staat. In haar
binnenste schrijnde een gevoel dat ze reeds eerder gekend had, het gevoel dat iets
uit haar losgescheurd werd, iets warms en bevredigends, en dat ze bloedarm en koud
achterbleef.
In de deuropening verscheen de oude vrouw, wat bleek, maar waardig en
zelfverzekerd.
‘Goed dat ik tegenwoordigheid van geest heb. Twee deserteurs van de Nato zijn
geseind.’
Toen keek ze Eliane streng aan. Zag ze de tranen in haar ooghoeken?
‘Wat is er met jou?’
Eerst was de blik van de oude vrouw verontrust, dan werd hij opeens hard en
puntig. Log en inert stond ze daar, met haar twee handen steunend op de stoelleuning.
Haar grijze blik met het puntige erin, liet Eliane niet los.
‘Zo is het dus met jou gesteld’, zei ze vlak. Een hele poos was het afschuwelijk
stil. De adem van de oude vrouw hijgde zwaar als na een grote inspanning. Eliane
hield het niet uit.
‘Ga slapen’, riep ze brutaal.
‘Neen’, zei de oude vrouw, beheerst, ‘eerst praten we dat door.’
‘Als je wist hoe dat praten me de keel uithangt!’
‘Ik hang je de keel uit’, zei de oude vrouw met de klemtoon op ‘ik’. ‘Denk je dat
ik blind en doof ben?’
En na een poos, haar stem naar donkere registers overschakelend:
‘Ook je kinderen hangen je de keel uit.’
‘Ja’, gilde Eliane stampvoetend. ‘Ook zij hangen me de keel uit. Je weet het nu.
Ik ben een ontaarde, als het dat is wat je bedoelt. Of een slet. Waarop wacht je, nu
je het weet? Gooi me de deur uit!’
De blik van de oude vrouw had zijn scherpte verloren. Het was geen medelijden
dat eruit sprak, maar verbazing om de dwaasheid van de hele wereld, die misschien
ook haar deel geweest was, eeuwen geleden, maar waar zij over heen was. De anderen
waren achter gebleven, ze waren niet meegeevolueerd naar haar koele wijsheid.
‘Ik ga slapen’, zei de oude vrouw. Het was haar te min aan Elianes problemen nog
woorden te verspillen. Tergend traag keerde ze haar de ronde rug toe.
Eliane bleef een tijd staren naar de plek waaruit ze verdwenen was. Dan zakte ze
neer. De armen op het tafelblad, het hoofd op de armen, ging ze
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aan het huilen, zacht en beschaamd eerst, en allengs luider jammerend, en hoogtonig
jankend met tragische accenten. Door muren en deuren moest het tot bij de oude
vrouw doordringen, haar aanranden, teisteren, beschadigen, en die wijsheid van haar
aantasten, de koele alle verlangens vernietigende wijsheid.
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Fernand Handtpoorter / Sonnet
Het hert dat sterft met hagel in zijn lijf,
de honden die met zwerende ogen zwerven,
de kat die wordt gespijkerd op een rijf,
de apen die in warenhuizen sterven,
de ratten en de merels en de mol
en de insekten die niet mogen leven,
het frele jachtluipaard betaalt zijn tol,
men zal de stier zijn trage doodsteek geven.
De ganzen op de aarde vastgeprikt,
het proefkonijn om 's mensenwil gestikt
en het verdriet van runderen en schapen,
van paarden in de mijn, van muizen op de maan,
van lijsters die verblind het blinde net in gaan,
van kinderen die men uit puin moet rapen.
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Fernand Auwera / Onderschriften bij 100 dagen (Fragmenten)*
1.
Het jaar van de hond
Ook 1938 is al een antiek jaar. Kijk maar naar foto's van auto's of vrouwen of
voetballers uit die tijd. Ik was toen acht jaar. Ook hadden we toen een hond, die bruin
van kleur was. Hij luisterde nooit als we hem riepen. Overal sprak men over oorlog,
maar dat is weer een ander verhaal. Historische gebeurtenissen vervalsen het
perspectief. We verhuisden tijdelijk van Antwerpen naar Brasschaat en toen we daar
arriveerden met een wagen vol oude meubelen lagen de grachten vol rottende
bladeren. Met handenvol wierp ik ze in een houten wagentje met roodgeverfde wielen.
De bladeren stapelde ik achter in de tuin op, en de wind verspreidde ze weer, maar
dat hinderde me evenmin als de dreigende oorlog. Ik hield van de hond, die bruin
was en gewoon Bobbie heette. Ik hield ook van hem als ik in een zetel zat met een
astma-aanval en hij door de weiden achter het huis rende. Maar als we hem riepen
omdat ik hem bij me wou kwam hij nooit. Achter het huis lagen toen nog weiden.
Toen ik onlangs door die straat reed merkte ik dat alles er nu haast volgebouwd is.
Bovendien liep daar toen een beek. En hij was de enige hond die losweg over de
haag rond de tuin kon springen, wat nu niet belangrijk lijkt, maar in die antieke jaren
was dat zeer belangrijk. De haag was, laat ons zeggen, zeker zo hoog als een oud
vrouwtje. De hond hield ook van mij, al liet hij daar nooit wat van merken, want hij
was meestal weg. Hij had iets menselijks, al begreep

*

Begin van dit jaar werd ik aan beide ogen geopereerd en dat had enkele totaal onverwachte
fysische en psychische gevolgen. In deze periode begon ik te werken aan een boek dat
waarschijnlijk volgend jaar zal verschijnen en dat bestaat uit drie delen die elkaar als
transparanten moeten overdekken en aanvullen. Het eerste deel is een zuiver autobiografisch
relaas van de gebeurtenissen. De hier gepubliceerde stukjes komen uit het tweede deel, dat
bestaat uit een groot aantal zeer korte verhaaltjes, impressies, beschouwingen, schetsen, zeer
diverse teksten die ik me toen verplicht heb dagelijks te schrijven (‘Onderschriften bij 100
dagen’ is de titel van dit middenstuk). Het derde deel is een novelle met enkele elementen
uit het autobiografische deel als steunpunten.
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ik dat toen nog niet zo best. Ik bewaar nog steeds de enige foto die van hem bestaat.
Ik had een nieuwe fiets gekregen, en ik had een nieuwe pet op. Telkens als ik de foto
nauwkeurig bekijk (wat op het ogenblik dat ik zit te schrijven echter niet kan, maar
ik herinner me ze wel erg duidelijk) valt het op dat die pet te groot is. Veel meer
weet ik overigens over het jaar 1938 niet te vertellen. Het was trouwens een heel
kort jaar want de grachten lagen, zoals gezegd, al vol dode bladeren toen we in
Brasschaat arriveerden. Ook in 1939 bleven we er wonen en toen het opnieuw herfst
werd zegden de dokters dat mijn astma genezen was en besloten mijn ouders terug
naar Antwerpen te gaan. De verhuiswagen werd getrokken door twee paarden en ik
mocht op de bok mee, wat nu, in 1973, een onvoorstelbaar gebeuren is. Het was
uitermate prettig, zoals ook de stilte prettig kan zijn. De herinnering aan die tocht is
trouwens volledig geluidloos. De terugkeer naar het huis in Antwerpen was een
avontuur. Niets is zo belangrijk als het terugvinden van een herinnering. Het huis in
de stad had een nummer, ‘19’, dat in Brasschaat een naam, ‘Zomerrust’. Bobbie was
door mijn vader, de dag voor ons vertrek, 's nachts in de gang opgesloten. 's Morgens
nam hij hem mee naar de stad en ik zag hem nooit meer terug. Over mijn vader zou
ik vele en ontroerende verhalen kunnen vertellen, verhalen vol harde, trieste kleuren,
als de kleuren in glazen stuiters. Ik zou vele verhalen kunnen vertellen, maar verhalen
maken het ontbreken van mensen niet goed. Mijn grootmoeder stierf in Brasschaat
als een dikke zwarte vrouw, vandaag in een zetel, morgen in een bed in een groot
gebouw uit rode stenen en daarna in een graf dat ik nooit gezien heb. Ik weet niet
waarom. Als je pas negen bent is er veel dat je niet ziet en nog meer wat je wel ziet
maar waarover je nooit kunt praten, waardoor het verdwijnt, en een beetje van je
meeneemt.
Over dat alles zijn nu 34 jaren gegaan en nu heb ik geen behoefte meer aan het
vertellen van die verhalen. Er zijn andere verhalen te vertellen. Enkel over Bobbie,
daar wil ik nog iets over zeggen. Mijn vader bracht hem naar het dierenasiel, en daar
hebben ze hem pijnloos gedood. Ik ben voor de euthanasie, maar men mag toch niet
uit het oog verliezen dat Bobbie de enige hond was die over mijn grootmoeder kon
springen, toen ze nog leefde. Ze hebben het me verteld, van die pijnloze dood, dat
was in 1939, toen was ik pas negen. De eerste nacht dat ik weer in Antwerpen sliep
had ik opnieuw een astma-aanval. Een tijdje later werd het toch oorlog, en ttoen was
iedereen die hond al lang vergeten. Ik ook misschien. Maar nu niet, nu herinner ik
me de hond weer. De oorlog vergeet ik evenmin, wat normaal is, want daar bestaan
vele boeken over, en ik lees veel en graag.
Van Brasschaat herinner ik me ook nog dit: ik zei tegen een meisje uit de
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buurt, waar vele andere kinderen bij stonden, dat ik met haar wou vrijen. Ik kende
die kinderen nauwelijks, ook het meisje kende ik haast niet, want ik hoefde vanwege
mijn astma dat jaar niet naar school. Eigenlijk wist ik niet precies wat het woord
vrijen betekende. Ik hoorde het veel. Het bericht dat ik met dat meisje, waarvan ik
de naam vergeten ben, wou vrijen, werd het ganse jaar met krijt op alle wegen en
muren in de buurt geschreven, en soms ook met een mes in de bomen gegrift. Ik had
het natuurlijk wel zelf gezegd, maar het gaf me toch telkens een schok. Ik had schrik
dat mijn vader het zou lezen. 's Nachts weende ik soms. En als Bobbie in huis was,
wat slechts zelden gebeurde, plaste hij 's nachts altijd in de gang, en daarom mocht
hij niet mee naar Antwerpen en werd hij gedood, pijnloos.

2
Het intieme leven van de Brachydanio Rerio
Het raam van mijn kamer in het hospitaal bestaat uit zes rechthoekige ruiten. In de
twee onderste zit matglas. En het heeft gesneeuwd. Een enkele nacht heeft van de
witte meeuwen van gisteren oude, grijze vogels gemaakt. Het is waarschijnlijk
nutteloos nog brood en graan voor hen te strooien.
Deze morgen heb ik het raam open gezet en, met één oog gesloten (anders wordt
het beeld onduidelijk, als een slecht gedrukte kleurenprent), naar de sneeuw gekeken.
Vandaag zal Stefan eindelijk in de sneeuw kunnen spelen. Maar we zullen niet met
sneeuwballen naar elkaar gooien (ik heb naar huis getelefoneerd: hij loopt reeds rond
op het pleintje voor het huis, zegt mijn vrouw, hij zal de sneeuw horen als hij loopt,
en zijn voetstappen zien, en woedend zijn omdat zijn handen koud worden, eigenlijk
is het zielig, op dat kleine pleintje te midden van de reeds tot modder gereden sneeuw
in de straten). De mooie, zwarte boom voor het raam is wit afgelijnd, en er ligt ook
sneeuw op de vensterbanken van het hoge gebouw aan de overkant van de
kloosterachtige binnenplaats.
In dat gebouw aan de overkant, zo vernam ik gisteren toevallig van Lieve W. die
me kwam bezoeken, ligt een man die ik vaag ken omdat we wel eens in dezelfde
kroeg zitten, en het gaat niet zo best met hem. Hij zal het ook wel fijn vinden dat het
gesneeuwd heeft, denk ik, want ik vermoed dat hij een artistiek temperament heeft,
van beroep is hij immers decorontwerper.
Decorontwerper lijkt me plotseling een van de mooiste beroepen die er bestaan.
Vroeger had ik in mijn kamer een aquarium en haast wekelijks bouwde ik daar
een ander decor in, een landschap dat ik mooi en vreemd en geheim-
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zinnig maakte met zand en kiezelstenen en waterplanten en ook met grotere platte
stenen, waarvan er enkele groenachtig van kleur waren. Die had ik meegebracht van
een dagje uit naar de Ardennen met een oom en een tante, lang voor ik
aquariumliefhebber was geworden. Ik bouwde glooiende, grillige landschappen met
terrassen en met verrassende doorkijkjes tussen de planten, en soms ook maakte ik
met de stenen en rotsschilfers ruïneachtige bouwsels, die mijn vissen, meestal
levendbarende soorten als guppies, xyfo's, black molinaris en berliner kruising,
waarschijnlijk angst inboezemden.
Ook hield ik in mijn aquarium enkele soorten eierleggende, subtropische vissen,
vooral brachydanio-rerio, of pyamavissen, of zebravissen, zoals ze ook wel genoemd
werden. Het was mijn ambitie ze zelf te kweken. Ik had me zelfs een handboek voor
de aquariumliefhebber en een kleine kweekbak aangeschaft. In de kweekbak kon ik
mijn zebravis afzonderen op het geschikte ogenblik, voor het bouwen van het nest
en het leggen van de eieren, maar ik heb dat bakje nooit moeten gebruiken. Doordat
ik er niet aan kon weerstaan minstens om de week een ander landschap in mijn
aquarium te bouwen, bij wijze van spreken de seizoenen er slechts dagen duurden,
wat ongetwijfeld zeer verwarrend op hen inwerkte, gingen deze vissen, in tegenstelling
tot de krachtiger levendbarende soorten, allemaal vroegtijdig dood.

3.
Slotzin van een verzwegen verhaal
Want in de liefde kun je enkel teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld
bent in de andere, is de liefde al dood, dacht hij, en dus opende hij het raam aan de
achterkant van het huis, en de lucht, zag hij duidelijk, leek wel van vergeeld papier,
en sprong.

4. Een middel tegen tandpijn
Ik heb ooit een Amerikaans soldaat, robuust gebouwd als de held uit een stripverhaal,
in een wachtkamer vol Chippendalestoelen van zijn stokje zien gaan, gewoon omdat
het zijn beurt was om bij de tandarts te gaan. Ik ben wel de laatste om daarmee te
lachen, want weinig mensen hebben zoveel angst van een tandarts als ik.
Eens kreeg ik geweldige tandpijn terwijl ik in een kroeg op de Grote Markt te
Antwerpen met enkele vrienden zat te drinken. Hopend dat de alcohol de pijn wel
zou verdoven begon ik te zuipen als een gek, maar ik werd niet eens dronken en de
pijn nam toe, onverdelgbaar, als de moraal in een oud vertelsel.
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Ten slotte besloot ik naar huis te gaan. Terwijl ik (het zal zowat drie uur in de morgen
geweest zijn) door de St.-Gummarusstraat liep (dat is de lange winkelstraat tussen
het St.-Jansplein en de Dambruggestraat, wil ik er wel bij vertellen voor lezers die
niet in Antwerpen wonen of de stad niet zo best kennen) kwam een man op een motor
veel te snel de hoek omgedraaid, slipte, en bleef onbeweeglijk liggen. Ik holde naar
hem toe, van ergens kwam nog een andere man aangerend. De motorrijder bloedde
als een rund uit een diepe hoofdwonde, ik dacht dat ik de hersenen uit de barst zag
puilen. We alarmeerden een dokter die in de St.-Gummarusstraat woonde en droegen
de man daar binnen. De dokter was erg zenuwachtig. In feite was hij een vrouwenarts.
De ziekenauto arriveerde na betrekkelijk korte tijd. De andere man en ik zaten
helemaal onder het bloed, evenals het vloerkleed in de hal van de woning van de
dokter, gespecialiseerd in vrouwenziekten. De vrouw van de dokter waste het bloed
vakkundig uit onze overjassen. Toen ik weer op straat stond, en van de andere man
afscheid had genomen, ontdekte ik dat mijn tandpijn totaal verdwenen was. Ik voelde
me zeer opgelucht, maar nog voor ik thuis arriveerde (ik woonde toen in de August
Sniedersstraat, dus voor mensen die Antwerpen kennen is het duidelijk dat ik niet
meer zo heel ver hoefde te gaan), dook ze opnieuw op, heviger dan ooit.
Het is voor mij een hele zorg minder dat ik nu nooit meer tandpijn kan krijgen.
Wel vraag ik me soms af of er ergens misschien nog een man rondloopt die ik eens
meende te zien sterven. Dat houdt me soms lang bezig. Je kiest je herinneringen ten
slotte niet. Zo eenvoudig is het allemaal niet. Wat er met de motor gebeurde weet ik
evenmin.

5.
De wet van Dalton
Vraag aan een kind van welke kleur het het meest houdt. Het antwoord kan met
wetenschappelijke nauwkeurigheid voorspeld worden: rood. Volwassenen denken
eerder aan groen, omdat volwassenen over het algemeen zeer veel zorgen hebben en
groen een rustverwekkende kleur is. De lente en de zomer zijn groene seizoenen,
zegt men. Hieruit blijkt dat kleuren bedrog zijn, want in feite zijn rood en groen, als
men nauwkeurig alles bekijkt, eerder zeldzame kleuren. Dit blijkt onder meer uit het
feit dat ze bijvoorbeeld voor de verkeerssignalisatie werden uitgekozen. Dat is althans
mijn mening, ik geef ze maar voor wat ze waard is. Gevoelens kleurt men soms om
ze zichtbaar of duidelijk te maken en dus te vervalsen. Herinneringen evenwel zijn
meestal kleurloos. Alles wat ik me herinner is van witheid doortrokken. Niet dat het
zo heel veel is, het valt haast niet op.
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Eigenlijk zou men het rustig en ontspannend kunnen noemen, al die witte plekken.
Misschien is wit (maagdelijk, onbeschreven, verdoezelend als sneeuw) zelfs de kleur
waarvan ik het meest hou.
In de klinische witheid van de hospitaalkamer had ik tenminste geen behoefte aan
alcohol. En toen, eigenlijk volkomen onverwacht, verscheen zij, om mij te verrassen.
Zij droeg een dennegroen mantelpak. Dat denk ik toch, maar ik kan me vergissen,
want om de drie uur kreeg ik een injectie met een pijnstillend en verdovend middel.
Alles leek dus heel rustig, vandaar misschien dat groen. En er zijn trouwens altijd
meer redenen om te zwijgen dan om te praten.
Ik keek naar buiten en zag net een van de talrijke meeuwen op onbeweeglijke
vleugels voorbij het raam zweven. Ik vroeg me af, als men aan bewegingen, net zoals
aan gevoelens en herinneringen, kleuren zou toedichten, van welke kleur de
zweefvlucht van een meeuw zou zijn.

6.
Over het fietsen als levensbeschouwing
Ik heb ontdekt dat er een belangrijke overeenkomst bestaat tussen een hospitaalbed
en een fiets. Ze leiden namelijk allebei tot het isolement. Ik ben erg goed in beide.
In een ziekenhuisbed kan ik soms dagenlang zo stil liggen dat ik 's morgens nauwelijks
mijn haren hoef te kammen. Ik wacht op bezoek dat soms komt en meestal niet. Het
hospitaal waarin ik opgenomen was toen ik me van de overeenkomst tussen een
hospitaalbed en een fiets bewust werd dateert uit de 13e eeuw. De eerste gebouwen
werden, om heel nauwkeurig te zijn, in 1238 in gebruik genomen. Soms had ik pijn,
maar niet zo heel veel, en bovendien was ze duidelijk gelokaliseerd. Ze onderscheidde
zich hierdoor duidelijk van vele andere pijnen. Uit mijn penis kwam een
plastic-slangetje dat eindigde in een zak die met twee haken aan de rand van het bed
hing en waarin mijn urine opgevangen werd.
Die bepaalde dag, toen ik mijn ontdekking deed, kwam er geen bezoek. Dit feit
had geen merkbare invloed op kleur of hoeveelheid van de urine die regelmatig, als
uit een machine, in het zakje drupte, en evenmin op de pijn. Wel herinnerde ik me,
vreemd genoeg, met steeds toenemende intensiteit, de lange fietstochten die ik vroeger
ondernam, stevig doortrappend, langs bos en hei, door veld en wei, over veldwegels
en lichtlopende macadamwegen ook. Ik was een zeer platte jongen, moet ik bekennen,
maar op de fiets hoefde ik voor niemand onder te doen. Niemand reed me uit de
wielen en vooral in spurtwedstrijden, die we regelmatig organiseerden, was ik een
echte crack. Ik herinner me nog als gisteren hoe ik Jozef eens klopte met een eindjump
die zo krachtig was dat mijn voorwiel van de
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grond loskwam, alsof mijn fiets steigerde. Ook was ik de enige die er in slaagde
zonder handen en met de voeten achter op de bagagedrager de bocht te nemen van
de straat waarin we woonden. Meestal toch. De voeten moesten achter op de
bagagedrager gehouden worden om, bij het missen van de bocht, het vallen nog iets
spectaculairder te maken. Maar meestal en bij voorkeur gebruikte ik de fiets om
lange, eenzame tochten te ondernemen. Soms stopte ik bij plassen en kreken in
verafgelegen weiden en trachtte er salamanders te vangen. Ik vrees dat ook de
salamanders thans aan het uitsterven zijn. De milieuvervuiling spaart niets.
De fiets waarop ik nu veel te zelden korte tochten onderneem is geen goede fiets.
De dingen waarin ik werkelijk goed ben hebben me in het leven, alles wel
beschouwd, geen fluit vooruitgeholpen.

7.
Whoopy
In de afdeling ‘oogziekten’ bleken, behalve ik, die in een afzonderlijke kamer lag,
vooral vrouwelijke patiënten van iets meer dan middelbare leeftijd ondergebracht te
zijn. Ze wandelden, meestendeels twee aan twee en gearmd, de godganse dag door
de gang in kamerjassen die zonder uitzondering een bloemenmotief vertoonden. Als
ik de deur van mijn kamer op een kier liet zag ik beweeglijke en doorgaans te
volumineuze jaargetijden van rozen, anjers, chrysanten, anemonen en mij onbekende
groeisels door de gangen dwalen, in onwaarschijnlijk felle kleuren, en soms ook
gevat in grillige of geometrische patronen. Op een morgen hoorde ik een van de
vrouwen - het was degene die altijd rondliep met een goudomrande anemoon van
waanzinnige afmetingen op haar achterwerk - luidop praten in het kantoortje van de
hoofdverpleegster. Zij was genezen en mocht naar huis, maar dat kon niet op eigen
kracht. Zij moest, hoorde ik haar opgewonden beweren, en ik luisterde zeer geboeid
toe, afgehaald worden door haar zuster, die echter niet over een telefoon beschikte,
maar wel bereikbaar was via de telefoon van het restaurant ‘Whoopy’ waar ze naast
woonde, en waar ze 's middags soms ging helpen koken. De moeilijkheid was dat
ze het telefoonnummer van restaurant Whoopy niet uit het hoofd kende en de
hulpvaardige verpleegster kon in het telefoonboek geen restaurant ‘Whoopy’ vinden.
‘Whoopy’, zei de anemonendame.
‘Toch wel met een w?’
‘Ja. Op het Clarissenplein. Het is het enige restaurant op het Clarissenplein. Niet
duur, maar wel erg goed, zegt mijn zuster, die er 's middags soms
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gaat helpen koken.’
‘Ook bij eethuis staat het niet.’
‘Zij woont er naast. In nr 34. Ook maakt zij er de groenten schoon.’
‘Misschien is het een frituur?’
‘Je kan er ook frieten krijgen, natuurlijk, maar het is toch een restaurant. Mijn
zuster woont er naast en ze helpt er koken en als u haar even wilt laten roepen dan
komt zij me wel halen. Ik kan niet alleen naar huis, eerst moet mijn bril in orde
gemaakt worden.’
‘Het staat ook niet onder frituur.’
Stilte.
‘Whoopy, heet het.’
‘Ik heb nu zelfs onder sandwichbar gekeken.’
‘Neen, het is een restaurant, dat weet ik heel goed, want mijn zuster helpt er wel
eens in de keuken, en ook met het schoonmaken van de groenten. Soms is het er erg
druk. Als u haar aan de telefoon roept komt zij me halen, misschien wel met de baas
van het restaurant, die heeft een opel.’
‘Hoe heet die man? Misschien staat hij gewoon onder zijn naam in het
telefoonboek.’
‘Dat weet ik niet. Maurice, ja, maar verder weet ik het ook niet. Maar het restaurant
heet “Whoopy”.’
‘Er staat nergens een restaurant “Whoopy” in het telefoonboek.’
‘Het moet. Mijn zuster moet me komen halen. Het is het enige restaurant in de
buurt, elke middag zit het er helemaal vol.’
‘We kunnen een taxi voor je roepen.’
‘En als mijn zuster dan niet thuis is? Wat moet ik dan?’
‘Dan ga je in het restaurant “Whoopy” op haar wachten. Je kunt er iets eten ook.’
‘U moet haar aan de telefoon roepen. Je hoeft toch gewoon het restaurant “Whoopy”
maar op te bellen en te vragen of ze haar even aan de telefoon willen roepen. Zeg
maar dat je Germaine moet hebben.’
‘Maar er staat geen restaurant “Whoopy” in het telefoonboek.’
‘Mijn zuster woont er vlak naast, dus ik zal het toch weten, en aan de andere kant
is een verfwinkel, en dan weer een gesloten huis, nee, dan een café, en dan een
gewoon huis.’
‘En “Whoopy” is ook niet onder eethuis of snackbar of sandwichbar of frituur te
vinden.’
‘Natuurlijk niet, het is een restaurant.’
Ik hoorde geruime tijd niets.
‘Ik kan niet naar huis als mijn zuster me niet komt halen’, zei de dame, veel later.
‘Misschien als u precies op de middag belt, dat ze er dan is, dan hoe-
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ven ze haar niet te gaan roepen, want ze helpt er 's middags wel eens koken.’
De verpleegster die me kwam verzorgen sloot de deur van mijn kamer. Later zag
ik de kamerjas met anemonen niet meer. Dit alles gebeurde op 27 februari 1973, ik
herinner me die datum nauwkeurig, want de volgende dag moest mijn oog geopereerd
worden.
Ik had nog enkele weken hospitaal voor de boeg en maakte het vaste voornemen
om, bij de eerste gelegenheid, te gaan eten in het restaurant ‘Whoopy’ op het
Clarissenplein. Maar ik moet nu wel bekennen dat ik dit plan, als zoveel andere,
nooit heb uitgevoerd. Natuurlijk niet. Onlangs ben ik nog op het Clarissenplein
geweest, om een heel andere reden, en ik vergat zelfs even te kijken waar het
restaurant ‘Whoopy’ wel mocht zijn.
Wat ik overigens wel zelf ondervond is de volkomen nutteloosheid van het
telefoonboek als je alleen bent, levenloos als een naam in een schools
geschiedenisboek, en iemand nodig hebt om je bij elkaar te houden. Ik schreef bij
deze zin een datum: 23 maart 1973. Ik schreef die datum in de marge. Niet dat de
data op zichzelf veel belang hebben. Althans niet voor anderen dan mezelf en de
dame met de zuster die 's middags wel eens hielp in het restaurant ‘Whoopy’, op het
Clarissenplein. Eigenlijk hadden die data dus in deze tekst niet vermeld hoeven te
worden. Dat was fout van me. Schrapt u ze maar. Vergeet het maar. Wat zou u er
zich om bekommeren, als ik zelf vergat uit te kijken naar het restaurant ‘Whoopy’,
toen ik, om een heel andere reden, maar toch, op het Clarissenplein moest zijn.

8.
Het leven na Vietnam
Stefan hield het in blauw kermispapier verpakte potje met beide handen stevig vast
en toonde het me. Hij leek op een acteur van het Reizend Volkstheater die een rol
vertolkt in een stuk van Shakespeare.
‘Het zijn bloemen’, zei hij met veel overtuiging.
Toevallig kende ik hun naam: Perzische cyclamen. Ze waren van een onvoorstelbaar
mooie, tere, roze kleur, het roze dat nooit zal gebruikt worden voor bijvoorbeeld
administratieve formulieren.
Elke morgen en elke avond gaf hij ze water met een theelepeltje, er zorg voor
dragend dat elke bloem en elke stengel bevochtigd werden. Na nauwelijks vier dagen
veranderde de kleur, 's zondags waren ze reeds gedeeltelijk verschrompeld, daarna
verdorden ze snel. Hij begreep het niet. In diepe wanhoop gaf hij ze nu water met
een soeplepel, hij meende dat het zijn schuld was. Toen de bloemen helemaal verwelkt
waren heb ik hem het potje zelf naar de vuilniskoker zien brengen.
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Ik zat in mijn zetel en hoorde het met veel gedruis vallen en was blij dat ik, nu
Vietnam uitgewoed was, opnieuw een grondige reden had om God te haten.

9. Achteraf bekeken wordt het pas zinvol
Tijdens sommige avonden hoopt de treurigheid zich op als sigarettenpeukjes in
asbakken van treincoupés.
De avond van de 14e dag in de kliniek was zulke avond.
Ik had de ganse dag nagedacht over een heel treurig telefoongesprek. Zo treurig
was het dat ik 's avonds vergeten was wat er in het godverdommese gesprek precies
gezegd was.
Toen heb ik maar een lange brief geschreven aan iemand die ik niet goed kende.
Ik was van plan hem de volgende dag te herlezen, maar in plaats van hem te herlezen
heb ik hem verscheurd.
De fles spuitwater was leeg en ik vroeg een nieuwe fles aan de verpleegster, maar
die vergat het.
Zelf vergat ik een slaappil te vragen aan de nachtzuster.
Iemand snurkte.
De batterijen van mijn radio waren haast helemaal leeg.
Ten slotte besloot ik zelf water en een pil te gaan vragen, maar net op dat ogenblik
bracht men een man binnen die vloeibaar beton in de ogen had gekregen.
Ik durfde toen geen water en geen pil om te slapen meer vragen, want ondertussen
zou het beton in de ogen van de man allicht verharden.
Ik kende die man niet. Ik vermoedde dat hij een arbeider was van de firma die de
metro bouwde, want daar werd soms 's nachts doorgewerkt.
In bed lag ik er lang over na te denken of ik me niet zou masturberen om te kunnen
inslapen.
Ik deed het toch maar niet, en ik kan me niet meer herinneren hoe of wanneer ik
ten slotte ingeslapen ben.
De zuster die de volgende dag van dienst was wist niet hoe het afgelopen was met
de man die beton in de ogen had gekregen. Ze zou eens informeren, zei ze, maar ze
vergat het, en ik vergat er haar aan te herinneren. En nu is het de moeite niet meer
waard, natuurlijk.

10.
Korte beschrijving van een gebeurtenis waarvan de afloop me onbekend
is
Zijn buik deed me onmiddellijk denken aan de witte, haast porseleinen en
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breekbare buiken van dikke mannen zoals ze afgebeeld staan op oude Japanse prenten.
Alleen zat er in zijn buik een naald die met een doorschijnend plastic darmpje
verbonden was met een baxter waarin een vocht van een zeer mooie lichtgroene kleur
zat.
Ik ontkleedde me en niettegenstaande de drukkende temperatuur die heerste in de
ziekenzaal waarin minstens 40 bedden stonden had ik kou. Het deken trok ik dan
ook op tot aan de kin. De penetrante lucht van urine maakte dat ik haast onmiddellijk
last kreeg van een stekende hoofdpijn. Boven het bed van de man met de Japanse
buik en boven mijn bed kwam een verpleegster een bordje hangen waarop stond:
‘Nuchter blijven - OK’. OK betekende: operatiekamer.
Omdat het nog vroeg was wandelden de patiënten rond. Meestal bungelde uit hun
pyamabroek een darmpje en droegen ze, als een koffertje, een klein plastic zakje met
urine aan hun hand mee. De urine was gewoonlijk haast zwart of bruin of bloedkleurig.
De dikke man begon mij opeens zijn leven te vertellen, alsof hij me sinds heel
lang kende, en ik luisterde zonder dat er veel meer tot me doordrong dan dat hij
kelner was geweest en niettegenstaande hij altijd goed zijn boterham had verdiend
toch het feit betreurde dat hij geen stationschef was geworden, zoals wijlen zijn vader.
Later werden de lichten gedoofd en de man sliep in.
Ik bleef helder wakker, de nacht was volkomen nutteloos. Mijn angst hield ik
verborgen onder de dekens. De hoofdpijn nam toe, en de buik van de man, die zich
blootgewoeld had, leek steeds meer op de buik van Japanners op oude Japanse
prenten. Ik trachtte zeer rustig en regelmatig te ademen. Tegen de morgen was er
nog zo weinig leven in me dat het me niet de moeite leek dood te gaan. Samen met
de kelner (ik was in de loop van de nacht tot de overtuiging gekomen dat hij,
niettegenstaande zijn triest verlangen om stationschef te worden, net als zijn vader,
een uitstekend ober moet geweest zijn, helemaal passend in het rustige kader van
een ruime gelegenheid in de middenstad) kreeg ik een injectie, waarna ik rustiger
werd, als een foto van mezelf. Ik herinnerde me namen, maar niet altijd de mensen
die erbij hoorden. De meeste mannen in de zaal wensten elkaar goede morgen, wat
me vrij belachelijk leek. De ober sliep alweer, er lag een zeer zuiver getekende plooi
in zijn broze buik. Om een mij onbekende reden lachte de man die nog een bed verder
lag me toe. Hij leek op een dichter waarvan ik de naam vergeten ben en trouwens
nooit iets gelezen had. Het kostte me niet de minste inspanning terug te lachen. De
man wees op de slaper tussen ons in.
‘Heeft hij jou ook zijn leven verteld? Ik ken hem al jaren, van in het café
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waar hij garçon is. Achttien jaar. Hij vertelt het iedereen. Ook van Joris, zijn vriend.’
‘Ja’, zei ik. ‘Hij vertelt het met veel godverdommes erbij.’
‘Zo is hij nu eenmaal’, zei de man. Hij wou nog iets zeggen, maar een verpleegster
kwam hem verzorgen.
Mijn hoofdpijn ebde weg, alles werd onbelangrijk. Toen de ober weer ontwaakte
lachte hij me opnieuw vriendelijk toe en begon zijn leven te vertellen. Zijn leven
was sinds de vorige avond helemaal niet veranderd. Overigens was het geen vrolijk
verhaal. Ten slotte vroeg ik hem waarom hij moest geopereerd worden, want dat
vertelde hij er niet bij, alsof het niet belangrijk was.
‘Ik kan niet meer pissen’, zei hij, ‘dat is de godverdommese reden.’
Ik vroeg hem of het pijnlijk was.
‘Soms wel’, zei hij. ‘Soms. Dan weer niet. Ik weet het niet. De dokters vissen het
wel uit. En ik heb ook nooit op een appartement gewoond. Altijd zat ik in een huisje
apart, helemaal m'n eigen baas, als je begrijpt wat ik bedoel. Nooit geen gezeur van
de mensen boven of onder. Van andere mensen. Ik moet ze de hele dag al op hun
wenken bedienen. Mij niet gezien. Mijn dochter is al 12 jaar geleden gehuwd. Joris
was getuige.’
Toen kwam de brancardier me halen en reed me door een lange gang naar de
operatiekamer.
Toen ik wakker werd lag ook de kelner alweer in bed, maar op een vrij
ingewikkelde wijze. Er stond een bonbon met zuurstof achter hem. In zijn neus zaten
plastic-darmpjes, een dokter bleef bij het bed, evenals de hoofdverpleger, die
voortdurend het druppelen controleerde van de vloeistof uit de baxter en van de urine
in het plasticzakje naast het bed. De man zelf ademde rustig, met open mond.
Regelmatig bevochtigde men zijn lippen, net als de mijne, maar ik had geen dorst.
Rond twee uur mocht ik reeds op zitten. Ik herinnerde me alle namen (ik zei ze
hardop, ik weet niet waarom, het deed me goed, maar ik zei ze met de handen voor
de mond, om niemand te storen, zeker de stervende naast mij niet).
Om 15 u. 30 precies kwam men de man halen om hem naar een andere kliniek te
brengen, waar hij beter verpleegd zou kunnen worden. Zijn toestand was zeer kritiek.
Ik lachte bemoedigend naar hem toen hij de ogen opende en zijn hoofd draaide en
naar me keek. Hondsmoe leek hij. De verpleegster zei dat er op zijn steekkaart
niemand vermeld was die verwittigd moest worden als er iets misliep. Ik dacht aan
zijn vriend Joris en zei het haar. De man in het andere bed zei echter, nee, niet Joris,
hij vertelt het wel aan iedereen, maar dat van Joris is niet waar, ik ken hem al lang,
iedereen lacht er mee.
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Versierd met zuurstofhouder en alle baxters en bokalen en bijhorigheden werd hij
voorzichtig op een brancard gelegd. Op zijn benen vouwde men zijn kleren, en zijn
hoed werd op zijn voeten gezet, wat goed bekeken was, want zo lag die hoed vast
en kon niet vallen. Het was precies het soort ronde hoedje dat paste bij een tiep als
hij. Twee mannen droegen hem weg en verder weet ik niets meer van hem, alles wat
ik van hem weet gaat over zijn verleden. Het leek een kleurig kermisspektakel, zoals
hij weggedragen werd, opgetuigd met al die apparaten, en ik bleef achter met mijn
namen, en de zon buiten, en de stank van urine, en ik besloot dit alles op te schrijven.
Op dat ogenblik wist ik voor dit ware verhaaltje ook een heel pakkende slotzin, maar
die ben ik helaas nu helemaal vergeten.

11.
Een onweerlegbaar bewijs
Ik werd geboren te Antwerpen op 26 november 1929, omstreeks 3 uur in de namiddag,
en ben dus een Boogschutter met (als mijn berekeningen juist zijn) de Stier als
ascendant. De bevalling vond plaats in het echtelijk bed van mijn ouders. Zo wou
het mijn vader, die een stijfhoofdig man was, want pas enkele weken vóór mijn
geboorte hadden de kranten veel drukte gemaakt over een geval van baby-verwisseling
in een lokale kraamkliniek en hij wou een herhaling van deze zeer treurige gebeurtenis
te allen prijze voorkomen.
Ik vind dit zeer komisch, want zo ontstond dus het enige maar onweerlegbare
bewijs van het feit dat ik wel degelijk mezelf ben.
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Roger Devriendt / Gedicht
Weet je nog, we waren jong
Aten nog de appels zondegroen
Tekenden de rode luchtballon
En er was de bruine kakstoel.
Roos de roos, en blauw de dauw.
Iemand noemde onze naam
Sussend, en de melk was lauw.
Jammer van ons geblaat.
Ezels hadden lange oren
Uilen droegen zonnebrillen.
Grote mensen maken woorden
De kindren scheppen stilten.
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August Keersmaekers / Conscience en zijn uitgevers
Toen Conscience in 1837 debuteerde, was er geen kapitaalkrachtig Vlaams
lezerspubliek. Uitgevers van Vlaams literair werk waren in het eerste decennium van
de Belgische onafhankelijkheid dan ook witte raven. Zo kwam het dat de romantische
revolutionair voor zijn eerste werken wel een drukker vond, maar zelf alle kosten
moest dragen. In 't Wonderjaer (1837), door de enthousiaste en onbaatzuchtige hulp
van zijn vrienden ‘rijkelijk’ geïllustreerd, veroorzaakte een pijnlijk financieel tekort;
verliet Conscience daarom zijn eerste drukker, de Wwe Schoesetters? Roekeloos en
misschien om die eerste put te dempen, gaf hij bij de nieuwe drukker L.J. de Cort in
hetzelfde jaar zijn tweede werk uit, Phantazy; het gevolg was een nog zwaardere
financiële last. Conscience zelf heeft uitvoerig, maar niet al te duidelijk, verhaald
hoe Leopold I, op voorspraak van de schilder Gustaaf Wappers, hem royaal heeft
geholpen om deze geldzorgen te bestrijden. Zo werden de schulden dank zij
koninklijke subsidies en officiële tussenkomsten gedelgd.
Consciences literaire ‘faam’ had hem bij zijn debuut reeds een weliswaar zeer
schamele bediendenfunctie bij het provinciaal bestuur bezorgd; deze liet hij na
anderhalf jaar varen, omdat hij zich miskend achtte en zich geheel aan de literatuur
wilde wijden. De grootse wraakneming met De Leeuw van Vlaenderen (1838) bracht
echter de verhoopte financiële redding niet: de impulsieve romancier zou een winst
hebben overgehouden van... 10 fr. Bij nader toezien moet men echter vaststellen dat
Conscience bij deze uitgaven allesbehalve zuinig te werk is gegaan. Het Vlaamse
publiek heeft hem daarbij niet in de steek gelaten, maar zijn eigen voortvarendheid,
onafhankelijkheidsdrang en achterdocht, zijn eigen zakelijk-onkundige leiding waren
oorzaak van de mislukking. En zijn verwachtingen had hij zo hoog gesteld...
Conscience was verbitterd en ontgoocheld. Hij keerde de kunst de rug toe om
tuiniersknecht te worden met het (toen gewone) arbeidersloon van 1,50 fr. (of nog
minder) per dag. Zowat een jaar hield hij dit vol, maar de scheppingsdrang werd hem
toch weer te machtig. Ook ditmaal bracht zijn literaire bekendheid de redding: in
1840 ontving hij de officiële opdracht
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tot het schrijven van een Geschiedenis van België, met een jaarlijkse subsidie van
1.000 fr. voor 1840 en 1841; op 5 november 1841 kreeg hij een vaste betrekking, nl.
die van griffier van de Academie met een jaarwedde van 2.500 fr. Dank zij Wappers
voelde hij zich thans bevrijd van ‘allen stoffelijken nood’.
De uitgave van zijn ‘Verzamelde Werken’ in 1843 door drukker De Cort - de
herziene werken Het Wonderjaer en De Leeuw van Vlaenderen - liep financieel en
moreel nog eens op een barre ontgoocheling uit. Maar de redding was nabij...
De medewerking aan tijdschriften en dagbladen in de jaren 1840-1844 zal de
auteur al wel enig honorarium hebben opgeleverd, maar daarover bleven geeS
gegevens bewaard. Vanaf 1843 echter werd de jonge dynamische en kunstzinnige
drukker J.-E. Buschmann Consciences uitgever en van toen af ontving de auteur
echte honoraria voor zijn werken. Over de jaren 1843-1846 bleef een afrekeningsstaat
bewaard en het eerste contract van 20 november 1846 regelde de honoraria van de
voorbije jaren. Uit de contracten, alle in het Frans opgesteld, blijkt dat de meeste
werken gedrukt werden op 1.350 exemplaren, dat de uitgever de rechten behield
gedurende 5 jaren maar geen nieuwe editie mocht brengen zonder nieuw honorarium
en dat de auteur een ereloon genoot van 1 à 2 fr. per bladzijde. Op 16 juli 1846 kon
Conscience niet zonder trots schrijven: ‘Les ouvrages de Littérature flamande me
rapportent maintenant environ 400 fcs. pour 200 pages & pour chaque édition. Je
gagne par la Littérature environ 1.000 fcs per an.’ Dit laatste was inderdaad juist
voor de jaren 1843-1946. Voor de eerste editie van Jacob van Artevelde (1849)
evenwel ontving hij 750 fr. (voor 731 blz.), voor De Loteling (1850) 150 fr. (150
blz.) en voor Baes Gansendonck (1850) 200 fr. (164 blz.); voor de tweede uitgave
(1851) van beide laatste succeswerken kreeg hij niet minder dan 450 fr., hoewel
voordien het honorarium voor herdrukken meestal merkelijk lager was dan voor de
eerste editie.
De uitgaven van Buschmann waren typografisch zeer verzorgd en fraai
geïllustreerd; een van de werken verscheen ook met het uitgeversadres Th. Bom,
Amsterdam, maar dit blijkt alleen een zakenrelatie van Buschmann te zijn geweest
waarbij de auteur zelf niet betrokken was. Tot 1850 gaf Buschmann de nieuwe werken
van Conscience uit en het zou wellicht zo gebleven zijn, indien ziekte niet een einde
had gemaakt aan Buschmanns werkzaamheid.
Op 1 december 1850 sloot Conscience het eerste contract af met zijn ‘definitieve’
uitgever, P.J. van Dieren: het betrof reeds verschenen werken. Maar spoedig volgden
de andere. Thans bedroeg het honorarium 2 fr. per blad-
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zijde druks; de oplage evenwel werd onbeperkt en al vlug verwierf de uitgever ook
het recht om gedurende een periode van 5 jaren herdrukken te brengen zonder de
auteur daarin te erkennen of daarvoor te vergoeden, een bepaling die wordt
aangetroffen in alle latere contracten. Van nu af zijn deze opgesteld in het Nederlands.
Over de oplagen van de uitgaven, door Van Dieren gebracht, weten we weinig en
dan nog maar zeer toevallig. De Boerenkryg (1853) zou op 6.000 ex. zijn gedrukt;
het werk werd verkocht tegen 4 fr. en Conscience ontving als rechtmatig honorarium
844 fr. voor 422 blz. De boekhandelskorting bedroeg in die dagen gewoonlijk 20%.
Een rekensommetje is vlug gemaakt!
Na het overrompelend succes van De Boerenkryg sloot Conscience op 1 juli 1853
een nieuw contract af met Van Dieren: zijn honorarium werd verdubbeld, 4 fr. per
bladzijde voor al wat hij zou schrijven gedurende de eerstvolgende 5 jaren en dit tot
een maximum van 1.600 blz. per jaar.
De bepaling van dit maximum wijst op een onloochenbare overmoed bij de artiest:
in geen enkel jaar heeft hij dat maximum bijeengeschreven, soms wel eens de helft,
maar meestal slechts een vierde of iets meer... Nochtans wist hij zo goed hoeveel
regels en letters van zijn schrift één bladzijde in druks gaven; geloofde hij toen
werkelijk 4 à 5 bladzijden per dag te kunnen ‘scheppen’?
De toekomst werd nog rooskleuriger, toen hij in januari 1854 contracten afsloot
met L. Wocquier voor de Franse vertaling van zijn werk en met de Parijse uitgever
Lévy voor de uitgave ervan: al spoedig zouden zijn inkomsten stijgen met 500 fr.
per volume van de Franse editie (ongeveer 2 delen van de Vlaamse) van zijn nieuwe
romans.
Reeds zeer vroeg is het Consciences wensdroom geweest een betrekking te vinden
die hem een behoorlijk inkomen zou verschaffen en toch alle tijd liet voor zijn literair
werk. Nu waren de vooruitzichten té schoon en de betrekking bij de Academie woog
na het ontslag van Wappers (22 juni 1853) té zwaar. De overmoedige artiest voelde
zich krachtig genoeg om alleen van zijn pen te leven en op 15 april 1854 waagde hij
het erop.
Jammer genoeg moest de roekeloze ondervinden dat hij en zijn gezin het niet meer
konden stellen met 300 à 400 fr. per maand. Sinds zijn huwelijk op 4 augustus 1842
had hij jaarlijks boven zijn wedde als griffier nog geregeld aan honoraria ca. 200 tot
ca. 2.000 fr. kunnen innen, de laatste jaren zelfs tussen 800 en 2.000 fr. Onmiddellijk
had het jonge gezin zijn leeftrant daarbij aangepast. Zo raakte hij bij zijn uitgever in
de schuld en zelfs de (eerste) Staatsprijs voor de Vlaamse Letterkunde die hem in
1855 werd toegekend en die niet minder dan 5.000 fr. bedroeg, kon geen defi-
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nitieve redding brengen.
Hiermee houdt waarschijnlijk de afstand van zijn auteursrechten op alle reeds
verschenen werken verband: op 5 mei 1856 droeg hij die rechten voor de Vlaamse
uitgave over aan zijn uitgever voor een periode van 15 jaren, 1856-1871, en dit voor
de som van 10.000 fr.
Van Dieren toog onmiddellijk aan het werk: reeds in november 1856 verscheen
de eerste aflevering van de Volledige Werken, de 36ste en laatste verscheen in maart
1858. De uitgave was een groot succes. Ze werd gedrukt op ten minste 3.000 ex. en
kostte minder dan 38,40 fr.; dit laatste schreef Van Dieren uitdrukkelijk in zijn
dankbrief aan de intekenaars bij de afsluiting van de uitgave. Er was reden om het
koopgrage publiek te danken: de globale verkoopprijs moet ruim 100.000 fr. hebben
bedragen, de nettowinst ongeveer 40.000 fr., zodat met deze ene uitgave de kosten
van het contract ruimschoots bestreden waren. En in 1861-1863 bracht Van Dieren
een nieuwe editie in 92 afleveringen: niet minder dan 33 ervan waren evenwel slechts
titeldrukken - opruiming dus van een voorraad! - en de laatste 16 afleveringen waren
exemplaren van werken die voor het eerst verschenen. En ook over deze onderneming
was Van Dieren voldaan: op 19 januari 1864 dankte Conscience hem voor een
onverwacht geschenk van 500 fr. hem toegewezen ‘voor den arbeid der correctie
van de volledige werken’.
Intussen had de vermetele artiest toch weer een betrekking moeten zoeken. Op 6
januari 1857 werd hij arrondissementscommissaris te Kortrijk, met een jaarwedde
van 4.650 fr. + 2.350 fr. aan emolumenten. Maar ook deze 7.000 fr. waren
onvoldoende; nog geen twee jaren waren verlopen of hij klaagde: ‘het postje van
Kommissaris is een strik, voor iemand die geene eigene inkomsten heeft: ik moet
nog 5,000 fcs jaerlyks daerbuiten winnen, of ik geraek in schulden’ (brief aan E.
Dujardin van 29 december 1859). Ook dat streefgetal - zoals enkele jaren vroeger
die 1.600 blz. - heeft Conscience zelden bereikt, zoals bijv. in 1870 toen hem voor
de tweede keer de Staatsprijs werd toegekend. Maar ook toen had hij die broodnodig.
Op 1 november 1858 werd het contract van 1 juli 1853 voor de ‘lopende werken’
hernieuwd en nog eens op 4 februari 1864, thans echter met één wijziging. De uitgever
had nl. aangedrongen op werken van kleinere omvang die 1.600 blz. spookten
Conscience waarschijnlijk voor de geest -, maar de auteur gaf zich niet zo licht
gewonnen. Van Dieren vond dan een oplossing: voortaan zou een werk van maximum
200 pagina's gehonoreerd worden met 5 fr. per blz. en een werk van meer dan 200
pagina's 4 fr. per bladzijde. Later worden deze sommen nog afgerond, zonder dat dit
con-
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tractueel werd vastgelegd: voor een werk van ca. 200 blz. kreeg de auteur sedert
1873 1.000 fr. uitbetaald, voor een werk van ca. 400 blz. ontving hij 1.600 fr. Deze
overeenkomst werd telkens hernieuwd en bleef van kracht tot op het einde van
Consciences leven. Slechts één wijziging werd nog aangebracht: in plaats van de
illusoire 1.600 bladzijden slaagden de uitgevers erin, onder druk van Sijthoff blijkbaar,
het maximum uit te geven bladzijden te beperken tot ‘vier delen (Engelsch formaat)
per jaar’ (of 800 blz.) en dit in het laatste contract dat werd afgesloten op 30 november
1880. Sijthoff had eigenlijk nog verder willen gaan, maar geprikkeld in zijn
kunstenaarstrots had Conscience geschreven: ‘Indien ik, bij art 2 vraag vier boekdeelen
in plaats van twee te zien bepalen, dan is het niet omdat ik hoop nog zooveel te
kunnen schryven, wel integendeel; maar zulke enge beperking vernedert mij als
kunstenaar.’ (brief van 26 december 1880 in Archief Sijthoff).
De Leidse uitgever A.W. Sijthoff was in 1867 mede-uitgever van Consciences
werken geworden en niet minder dan Van Dieren was hij een zakelijk en hard
onderhandelaar. Naar het voorbeeld van andere succesrijke uitgaven in groot formaat
wenste Sijthoff een editie te brengen van Conscience, op wie Prof. Matthijs de Vries
zijn aandacht had gevestigd. Aanvankelijk werden de onderhandelingen buiten
Conscience om gevoerd tussen de twee uitgevers. Diplomatisch stelde Van Dieren
voor dat Sijthoff de rechten, verworven door het contract van 5 mei 1856, zou
overnemen tot de einddatum, 1 augustus 1871; daarvoor vroeg hij 4.000 gl. of 8.000
fr. Ten slotte is Sijthoff op dit voorstel toch niet ingegaan.
Op 24 mei 1867 sloten Van Dieren en Sijthoff een nieuw contract af met
Conscience, zowel voor de ‘verzamelde’ als voor de ‘lopende’, nieuwe werken. Van
toen af werden de werken gedrukt op Sijthoffs persen, ook de exemplaren met het
uitgeversadres van Van Dieren, bestemd voor Vlaanderen.
Van 1867 af werden de contracten voor de Verzamelde Werken telkens afgesloten
voor een periode van 7 jaren met een honorering van 7.000 fr. Deze afstand van de
auteursrechten voor een ten slotte toch niet zo aanzienlijke som kan bevreemding
wekken; in Consciences tijd werd daarover blijkbaar anders gedacht: Consciences
vriend A.C. van der Cruyssen beweerde zelfs ‘dat dit telkens nog al een rond
sommeken opbracht’ (Mijne Herinneringen aan Conscience, blz. 33). Wel heeft
Conscience af en toe geaarzeld, hij zou zelfs bij andere uitgevers hebben geïnformeerd,
maar niemand bood hem betere voorwaarden aan. En ook mevrouw Conscience nam
dan genoegen met de voorstellen van de twee uitgevers.
Het contract van 24 mei 1867, waarvan de onderhandelingen met Conscience
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(en zijn vrouw) niet al te vlot verliepen, bood toch een onverwacht voordeel voor de
auteur: in plaats van te moeten wachten tot 1871, werd de overeenkomst met vier
jaren vervroegd. Maar vooral de uitgevers zijn er uitzonderlijk goed bij gevaren: de
opbrengst van de grote editie in 8 delen (1867-1870) moet een fantastische winst
hebben afgeworpen. Die 8 delen werden gedrukt op 8.550 exemplaren - de
inschrijvingen stroomden binnen! - en ze bevatten 100 afleveringen die verkocht
werden à 0,50 fr. per aflevering; dat betekende dus een globale som van... 427.500
fr., met een vermoedelijke winst van 40% of 171.000 fr., d.w.z. 85.500 fr. per vennoot.
Triomfantelijk schreef Sijthoffs biograaf: ‘Van de winst met deze uitgave behaald,
hebben de uitgevers elk een nieuw huis laten bouwen: Van Dieren in de
Consciencestraat, S. zijn tegenwoordig woonhuis naast de drukkerij’ (R. van der
Meulen, Een veertigjarige Uitgeversloopbaan, 1891, blz. 241).
Voor deze uitgave ondernam de bereidwillige Conscience, die reeds van bij den
beginne de prospectussen schreef waarin hij zijn eigen romans en ook de ‘Volledige
Werken’ telkens aanprees, een tournee door de grote steden van Nederland, waar hij
een tiental lezingen hield. Het succes, ook voor de uitgevers, was overweldigend en
deed de gevoelige romancier deugd aan het hart, te meer omdat hij zozeer had
opgezien tegen die reis in de barre winter. Zeer waarschijnlijk echter heeft de
kinderlijk-blije auteur voor deze lezingen geen honoraria ontvangen, terwijl een J.J.
Cremer in dezelfde periode niet minder dan 200 gl. per lezing kreeg. En de uitgevers
zijn er Conscience niet eens dankbaar om geweest...
Op 1 en 22 december 1874 werden de contracten met Conscience hernieuwd.
Behalve door de publikatie van de ‘lopende’ werken moest het uitgekeerde honorarium
goedgemaakt worden door een nieuwe uitgave van de volledige werken. Toen in
1875 geruchten de ronde deden dat ‘onze vriend Conscience geen drie maanden meer
zou leven’, werden in aller ijl plannen gemaakt voor een nieuwe uitgave op 10.000
exemplaren. Maar Conscience bleef leven en het duurde tot 1879-1881 eer de nieuwe,
weinig fraaie editie verscheen: in 40 delen bij Sijthoff, in 67 bij Van Dieren, gedrukt
op 6.000 exemplaren. Intussen was de verhouding Van Dieren-Sijthoff allesbehalve
vriendschappelijk geworden, wat nog verergerde toen de uitgave geen succes kende:
Van Dieren verkocht de (zeer grote) restanten aan enkele Vlaamse boekhandelaars
(Vuylsteke, Tolboom), Sijthoff praktisch zijn hele voorraad (aan Bolle te Rotterdam).
De mislukking was voor een niet gering deel toe te schrijven aan het feit dat de
uitgevers de grote editie van 1867-1870 nog uitgebreid hadden met twee delen (1873
en 1879); daarmee hadden ze het onderste uit de kan gehaald. Bovendien verschenen
de nieuwe werken haast tegelijkertijd afzonderlijk én in de reeks van de volledige
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werken; geen wonder dat de laatste delen, die respectievelijk nog 14 en 12
afleveringen bevatten, ‘slechts’ op 3.350 (negende deel) en 2.250 (tiende deel)
exemplaren konden worden gedrukt.
Conscience was niet altijd gelukkig met de praktijken van zijn uitgevers. Reeds
in de jaren 1860 had hij bezwaren geopperd tegen de gewoonte van Van Dieren de
nieuwe werken ook als feuilleton in zijn Handelsblad op te nemen. Af en toe klaagde
hij ook over de wijze van onderhandelen, vaak buiten hem om; de uitgevers
beschouwden de auteur blijkbaar als hun ijverige werknemer! Vooral tegenover
Sijthoff stond Conscience eerder weigerig; uitdrukkelijk wenste hij dat de
uitbetalingen door Van Dieren zouden gebeuren. En sinds zijn werken te Leiden
werden gedrukt, liep dit niet altijd van een leien dakje, tot groot verdriet van de
auteur, omdat sommige handschriften lange tijd bleven liggen. Als het werk niet al
te best verkocht, kreeg de auteur ook dat te horen. De oplage van de nieuwe werken
bedroeg thans waarschijnlijk 1.800 exemplaren voor de romans in twee delen en
2.500 voor die in één deel, maar door het systeem van de gelijktijdige opname in de
volledige uitgave verliep de verkoop uiteraard minder vlot.
Zo had Conscience tot op het einde van zijn leven nog zijn zorgen met de uitgevers,
al was de ziekte die hem langzaam alle krachten ontnam zijn grote beproeving. Wel
waren de financiële bekommernissen erg verlicht sinds zijn oude wensdroom in
vervulling was gegaan, nl. toen hij op 10 september 1868 de speciaal voor hem
gecreëerde sinecure van conservator van de Koninklijke Musea voor Beeldende
Kunsten had gekregen, met een jaarwedde van ca. 7.500 fr. Aanvankelijk was het
leven zeer hard, vooral door de huiselijke rampen - het overlijden van zijn twee zonen
in 1869 -, maar toen de dochter getrouwd was (10 augustus 1870) werd het rustiger
voor de auteur, die de laatste jaren van zijn leven bleef schrijven omdat hij het niet
laten kon. Maar Conscience werd oud...
Onmiddellijk na zijn overlijden werd een nieuwe ‘Volksuitgaaf’ van de
‘meesterwerken’ gebracht door de uitgevers Sijthoff en Lebègue, die intussen door
Van Dieren bij de zaak was betrokken. Ze begonnen nog in 1883 voorzichtig met
twee - eigenlijk ook allesbehalve fraaie - delen, gedrukt op 10.000 exemplaren, maar
het succes was weer zo groot dat het een volledige editie werd (1883-1886), 6 delen,
waarvan de laatste 4 gedrukt werden op 8.000 exemplaren. Vóór de onderneming
ten einde was werd Van Dieren na heel wat venijnig geharrewar en harde discussies
uitgekocht voor de respectabele som van 8.500 fr. (24 augustus 1886).
In 1887 eindigde het laatste contract voor de volledige werken. Op het einde van
zijn leven had Conscience reeds gepoogd, al zijn rechten ineens te verkopen, en dit
voor 40.000 fr., maar geen uitgever was erop ingegaan.
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Op 14 mei 1887 werd tussen de erven Conscience en de uitgevers Lebègue en Sijthoff
de koop afgesloten voor 34.000 fr. Al vlug echter rezen moeilijkheden tussen de
twee vennoten en op 15 juni 1888 nam Lebègue het aandeel van Sijthoff over voor
20.000 fr. Tot 1943 behield Lebègue, later Office de Publicité, alle auteursrechten
op de werken van Conscience.
De honoraria voor de vertalingen schijnen niet bijster hoog te zijn geweest.
Aanvankelijk - tot in de jaren 1850 - zal de eer de grootste compensatie zijn geweest;
toen verschenen tal van Frans-Belgische vertalingen, toen ook werden contracten
afgesloten met Duitse en Engelse uitgevers. Maar alleen voor Frankrijk beschikken
we over cijfers. Aanvankelijk werd het honorarium betaald aan de vertaler Wocquier,
die aan Conscience het hem toekomende aandeel moest overmaken. Maar Wocquier
schijnt zeer slordig te zijn geweest en in plaats van 4.000 fr. voor de periode
1854-1860 heeft Conscience wellicht niet eens of amper de helft ontvangen. Van
1862 af werd hij rechtstreeks door de uitgever Lévy gehonoreerd en, al was er soms
een grote onderbreking in deze betalingen, zoals bijv. van 1868 tot 1872, op 20 juni
1883 was alles geregeld; alleen het honorarium voor De Kerels van Vlaanderen werd
kort na de dood van Conscience vereffend.
Hoeveel Conscience per jaar aan honoraria inde? Door elkaar genomen ca. 2.500
fr. vanaf 1854, vanaf 1856 verhoogd met 1.000 fr. voor de afstand van de reeds
verschenen werken (al werd dit bedrag niet per jaar uitbetaald). Dit was, voor een
Vlaams auteur, beslist zeer hoog. Door een louter toeval weten we dat Renier en
August Snieders in de jaren 1864-1868 voor een roman van 165-175 blz. een
honorarium ontvingen van 200 fr.; in diezelfde periode kreeg Conscience 5 fr. per
bladzijde, en voor werken van gelijke omvang ‘op Engelsch formaet’ zelfs 1.000
fr.... In de jaren 1856-1860 bedroeg de jaarwedde van August Snieders als
hoofdredacteur van Van Dierens Handelsblad eerst 2.000 fr., nadien 2.400 fr. ...
Vergeleken met het buitenland waren deze honoraria beslist niet zo schitterend:
Cremer en Van Lennep bijv. ontvingen voor hun romans ruimschoots het dubbel en
de waarlijk-grote bedragen die bijv. een Balzac in Frankrijk en een Dickens in
Engeland kregen, lieten die van Conscience verre achter zich. Conscience troostte
zich evenwel met de overtuiging dat die bedragen alleen op papier bestonden, dat
het werkelijk honorarium ‘nog de helft niet was van de honderden duizenden,
waarmede men op den trommel sloeg!’ (A.C. van der Cruyssen, Mijne Herinneringen
aan Conscience, blz. 35). Maar: Conscience schreef in Vlaanderen, in het Vlaanderen
van de negentiende eeuw, toen de cultuur Frans was...
Al heeft Conscience met Van Dieren ook zijn moeilijkheden gehad, de verhouding
tussen de auteur en zijn uitgever schijnt meestal hartelijk en vriend-
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schappelijk te zijn geweest. Van Dieren was niet alleen zijn uitgever, maar ook zijn
‘bankier’: de honoraria bleven onder de hoede van de uitgever tot Conscience ze
opvroeg, wat hij meestal deed bij gedeelten van 500 fr. Daarbij vroeg hij dan alleen
sommen waarop hij recht had, die van hem waren, want na 1860 heeft hij nog slechts
uiterst zelden bij zijn uitgever in het krijt gestaan. Maar Conscience was genereus
en hij en zijn gezin leefden royaal; blijkbaar hebben ze nooit de kunst van enige
spaarzaamheid leren beoefenen. Daarom kon de produktieve verteller zijn pen niet
laten rusten. Vooral in de Kortrijkse periode heeft de nood hem doen schrijven en
daarvan was hij zich terdege bewust. Maar tevens bleef hij een hoge opvatting van
het kunstenaarschap behouden. ‘Vriend Edouard,’ schreef hij in dezelfde brief waarin
hij klaagde over ‘het postje van Kommissaris’, ‘het kost my reusachtige inspanningen
des geestes, aldus werk op werk voort te brengen, altyd my zelven te blyven en toch
te variéren; en daerby den Standaert der Kunst niet in, maer boven de keuken te
houden! Geve God dat ik het volhoude!’ Aan die nood zijn ook werken als Bella
Stock, Het Goudland, Bavo en Lieveken en De Kerels van Vlaanderen te danken.
Het getuigenis, dat Conscience in verband met zijn honoraria aan Eekhoud aflegde,
typeert hem als mens én als kunstenaar, en hij mócht zo getuigen: ‘Je ne suis pas un
homme d'argent, la renommée me suffit.’
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Jacqueline François / Wij één dag gelukkig in de stad
Een morgen, helder en zonder één kindergeluid,
zonder zijn adem die steels mijn stilte
streelt, ontwaak ik
verlaten in de stad, zo naar als zijn gemoed
in de regen van weken leed.
Draagt de dageraad zijn dromen, zij komen
schoorvoetend uit het laatste verdriet,
met de grote ogen
van de wandelaar die straten lang mij
onopvallend achternaliep.
Zij bleven, zwegen een tijd; opnieuw leven
wij even,
laten de angst links liggen
en begroetten allen als een nieuw geluk,
deze late vreugde
na dagen van onvoldragen hoop.
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Bernard Kemp / Onheimelijk wonen
Over Claude van de Berge
‘de geur van het niets (I.132).’
Met zijn drie tot nog toe verschenen werken, De ontmoetingen (Standaard, 1968),
Het gelaat (Standaard, 1970) en De angst (Orion, 1972), is Claude van de Berge al
niet meer weg te denken uit de ontwikkeling van de Nederlandse roman. Op het
ogenblik dat een nieuwe aanzet wordt vermoed van een nieuwsoortig realisme en
een heftig vitalisme, trekt hij de tegenovergestelde evolutie naar een steeds verder
dringende verinnerlijking door tot in haar uiterste consequenties. Een
ascetisch-exclusieve zelfervaring maakt hierbij de beleving van de externe
werkelijkheid volstrekt problematisch. De wereld wordt met een totale achterdocht
tegemoet getreden (?), omdat ze er blijkbaar niet toe in staat is, om de werkelijkheid
die als vermoeden en verwachting in het innerlijk leeft, te honoreren. De confrontatie
tussen beide soorten (niveaus?) van werkelijkheid maakt de eigentijdse inhoud uit
van een geestelijke oefening die de drie romans in beslag neemt.
Zoiets werd reeds aangekondigd in het motto van het eerste werk, dat ontleend
werd aan die andere eenzaat, Sören Kierkegaard: ‘Een dromerige werkelijkheid
schemert op de achtergrond van de ziel.’ Blijkbaar heeft de Deense misantroop en
voorloper van het existentialisme het hele oeuvre van Claude van de Berge sterk
getekend. In de eerste roman neemt de ik-figuur op een treinreis enkele boeken mee,
waaronder een van Kierkegaard. Enkele bladzijden lang heeft hij het daarover, en
hij besluit: ‘Het was zonder twijfel een bijzondere gebeurtenis iets te lezen dat je
zelf bijna kon geschreven hebben, iets dat je toebehoorde, omdat het uitgesproken
was door een mens die hetzelfde gevoeld had. Het was misschien een nieuwe
veiligheid, een van de middelen die het je mogelijk moesten maken belang te blijven
stellen in jezelf.’ (39) Naar het einde toe van het boek, verwijzend naar De drie
Zusters van Tsjechof, deze zo anders geaarde incarnatie van het fin de siècle, zegt
hij iets gelijkaardigs: ‘In elk geval ontdek je dat er nooit een schouder is waar je
hoofd tegen kan rusten, en nooit een stem die je iets toefluistert, behalve de stem van
de dichter die je leest, maar die kon ook de jouwe zijn, want op een bepaalde leeftijd
lees je nooit andere boeken dan deze die je zelf kon geschreven hebben.’ (132) In
beide gevallen
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van lectuurverwantschap verneemt men bovendien de resonantie van een peilloze
verlatenheid, een zelfverlies dat op zijn beurt een echo-effect is van een volstrekt
werkelijkheidsverlies, dat spreekt uit de aan het eerste citaat voorafgaande zin: ‘Alles
was omgeven met de geur van het niet.’ De confrontatie tussen de twee soorten van
werkelijkheid mondt uit in de confrontatie tussen twee leegten.
Er mag verwacht worden dat de anekdotiek, die zo lang als constitutief voor de
roman heeft gegolden, in deze ijle sfeer moeilijk zal kunnen ademen. Het eigenlijke
motief van de summiere handeling in de drie werken blijkt zelfs te zijn: de
onmogelijkheid om enig zinvol gebeuren te laten plaatsgrijpen. De plot is telkens
herleid tot zoiets als een schimmig gebeuren, een reeks ‘ontmoetingen’ die eigenlijk
geen ontmoetingen kunnen worden, maar neerkomen op even zovele bezoekingen.
In het eerste werk, met de in feite reeds problematische titel, ontmoet Claude slechts
twee mensen, de vriend Jozef die komt inwonen en die een homo-erotische
genegenheid voor hem koestert, en het meisje Inge, waarmee aanvankelijk ook een
liefdesrelatie mogelijk lijkt. In beide gevallen is hij echter niet in staat om uit zichzelf
te treden en voor een ander open te staan. Uiteindelijk pleegt zij, nieuwe Ophelia,
zelfmoord, en de vriend vertrekt van huis. Ook deze sterft enige tijd later, zonder
enige externe motivering. In de tweede roman woont de ik-figuur op kamers. Als
personage blijft alleen het meisje Liv over, en ze wordt gereduceerd tot een
onbenaderbare schim, die pas tot leven schijnt te komen als de ik-figuur haar heeft
gewurgd. Daarnaast is er nog de man in de regenjas, een dubbelganger waarmee de
ik-figuur zich uiteindelijk poogt te identificeren. In het derde werk keert de ik-figuur
terug naar zijn dorp, woont er (weer) op een kamer. Hij komt opnieuw in contact
met de vriend Thomas en met de meisjesfiguur Ilse. Eigenlijke ontmoeting is ook
hier uitgesloten: Thomas gaat weg onder doodsbedreiging, de andere vriend Otto
pleegt zelfmoord bij het lezen van Ilses dagboek. Ook de ik-figuur verlaat ten slotte
Ilse.
De drie ‘anekdoten’ lijken erg op elkaar: telkens gaat het om de relatie tussen de
ik-figuur en een jonge vrouw, waarbij hij geflankeerd wordt door een al dan niet nog
verder opgesplitste dubbelganger. In laatste instantie is zelfs ook de jonge vrouw een
soort van gedroomde afsplitsing van de eigen onvatbare persoonlijkheid. De
onmogelijkheid tot het oproepen van een buitenwereld wordt in de opeenvolging
van de drie boeken alsmaar groter, en de opeenvolging zelf tekent een gesloten cirkel
uit: de eerste roman speelt in een kamer van het vaderhuis, de tweede is gesitueerd
op wazige anonieme ‘kamers’, de derde verwijst daar nog naar maar speelt rond de
terugkeer (weer op een kamer) in de vroegere woonplaats. Binnen
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deze beschreven cirkel wordt de schimmige werkelijkheid steeds waziger. Het eerste
boek heeft nog een narratieve allure en ritme, maar met een insisterende aandacht
voor het onvatbaar klimaat. Het tweede is al veel abstracter, vervluchtigt tot atmosfeer
en stemming, maar vindt enige consistentie in het beleven van de voorstellingen als
toneelvoorstellingen. Het derde wordt zuivere abstractie van een ijle ruimte die ook
de aarzelende ik-figuur volkomen aantast. Tussen aandacht voor het klimaat,
verrukking voor de innerlijke voorstelling en angst voor de leegte kan men de
schommeling volgen tussen de twee polen van de ambiguë angst als fascinatie en
als verworpenheid. De leegte van de wereld die aanzuigt en afstoot is de toetssteen
van de authenticiteit van het eigen bestaan, dat tegen die leegte de innerlijke wereld
opbouwt met woorden, om uiteindelijk toch door die externe leegte te worden
aangevochten. Als telkens hernieuwde poging op een steeds ijler niveau om de eigen
authenticiteit te bevestigen of te redden, ervaart de ik-figuur op tragische wijze dat
ik-verlies het uiteindelijk corollarium is van het werkelijkheidsverlies. Met zeldzame
consequentie en intensiteit wordt hier de dualiteit tussen ik en wereld doorleefd. Het
komt mij voor als het eindpunt van de hele ontwikkeling van de moderne roman tot
het laatste kritische (en ook kritieke) moment van de verinnerlijking, voorbij de
pogingen van een Robberechts en een Willy Roggeman.
Parallel met het steeds waziger worden van een steeds onmogelijker anekdotiek,
ondergaat de taal waarmee de auteur dit werkelijkheidsverlies wil tegenhouden en
compenseren, een grondige transformatie. In de nog narratieve currente calamo-stijl
van het eerste werk zijn er veelvuldige aanzetten aan te wijzen voor de ontwikkeling
van de taalstructuur in de volgende werken. De taalwereld is de enige wereld die de
op zichzelf teruggeworpen eenzame ter beschikking staat om zijn onvatbare situatie
op te helderen. Daarin is precies de grote literaire kwaliteit van Van de Berges proza
gelegen. Geobsedeerd en obsederend plooit hij zijn Nederlands naar de eisen van
zijn poging om zijn ervaring te verwoorden. De vluchtige, wellicht onbestaanbare
wereld om hem heen en in hem heeft als enige kans om te existeren en te subsisteren
dat hij, de schrijver, de voorstelling daarvan in woorden poogt vorm te geven. In de
taal (zijn taal) zelf, krijgt zijn existentiële ervaring pas gestalte. Zonder schrijven zou
hij niet bestaan, zijn schrijven constitueert zijn bestaan. Zowel de subtielste nuancering
als de obsederend golfsgewijs weerkerende dreun van zijn regelmatig uitdijende
zinnen dragen daartoe bij. Deze dreun kan op het eerste gezicht erg retorisch lijken,
totdat blijkt dat precies déze taal zich bezwerend als in een ritueel beweegt binnen
de magische cirkel van de leegte. Zowel de morfo-
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logie van de woorden als de golfslag van zijn zinsstructuren spelen daarin een
beslissende rol. De noodzakelijke relatie tussen de gereduceerde anekdotiek en het
creatieve en rituele vermogen van de taal brengt in de drie werken een subtiel
verschuivend evenwicht in de leegte tot stand, zoals uit een onderzoek zal blijken.
Elk werk bezit een eigen totaliteit en moet daarom op zichzelf worden beschouwd.
Dat Claude van de Berge hiermee in een hele westerse traditie staat, is wel duidelijk.
Men herkent in de opeenvolgende situaties echo's uit andere werken, ‘boeken die je
zelf kon geschreven hebben’. In het eerste Van het Reve, Sartre (Le Mur), Camus
(L'étranger), in de volgende Robbe-Grillet en De Pillecyn (De aanwezigheid), in het
derde Gilliams en Rilke (Malte Laurids Brigge - de verloren zoon). Men herkent ook
duidelijk de hopeloos vereenzaamde sfeer uit de films van Ingmar Bergman (Het
Zwijgen, Ansiktet, vooral Persona en Vargtimmen). Samen met Kierkegaard en Stig
Dagerman (Het verbrande kind) en met die andere Deen Brigge maakt dat een heel
modern Scandinavisch klimaat, waarbij ook, naast Tsjechof, Ibsen op de achtergrond
staat. Op die achtergrond herkent men ook Dostojefski (De Dubbelganger en Het
Souterrain). Het hele existentialisme van Sartre en Heidegger wordt hierin
overschaduwd door de wereld als voorstelling (maar zonder de wil) van Schopenhauer.
Al deze namen dringen zich op bij het lezen van deze drie romans, en zij geven enkele
beslissende coordinaten aan van de zeer eigenzinnige solipsistische wereld van Claude
van de Berge. Het is de wereld van de (ook maar weer Deense) prins Hamlet, bij wie
‘the pale cast of thought’ elke daad en elke ontmoeting reduceert tot onmogelijkheid
en onbestaanbaarheid.

I. De ontmoetingen: bezoeking der werkelijkheid
‘Als in een ommuurde droom (41).’
Al heeft het eerste werk de (betrekkelijk) duidelijkste plot in een nog enigszins
narratieve stijl, ook hierin is de anekdote reeds maar een stramien voor dromen,
beschouwingen, ervaringen van de ik-figuur, die immers het onvermogen ervaart
om uit zichzelf te treden. Het ligt in de lijn van de vele romans als Julia, Extaze, Le
Grand Meaulnes, waaarin de ervaring zelf van de liefde wordt prijsgegeven om de
idealiteit daarvan te kunnen bewaren. Hier gaat het echter om iets meer, in feite om
de gedachtelijkheid en de verwoordbaarheid van ervaringen: ‘Alles maakte te duidelijk
deel uit van een anecdote en een anecdote verlaat slechts haar grenzen als ze ons
aanzet na te denken over de zaken die buiten onze beperkte en onbeduidende belangen
stijgen.’ (55) De anekdote is ten hoogste een symbolisch gegeven (niveau waarop
hier en verder dan ook de zelfmoord en de moord moeten
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worden gesitueerd), en ze dient slechts tot ontsluiting van bezinning en verwoording.
Uit een realistische hoek bekeken zou men het zo kunnen stellen, dat zijn ik-figuren
de beleving prijsgeven voor de gedachtelijke schaduw ervan, maar voor de leerling
van Kierkegaard primeert een ander niveau van werkelijkheid: ‘Een dromerige
werkelijkheid schemert op de achtergrond van de ziel (supra).’ De werkelijkheid van
de droom is de toetssteen voor de werkelijkheid(?) daarbuiten, en de achterdocht van
de ik-schrijver vindt slechts schoorvoetend bevrediging in de identiteit tussen beide
niveaus van werkelijkheid. Steeds opnieuw wordt in het licht van die grondhouding
elk gebeuren gereduceerd tot aanknopingspunt van een interioriseringsproces. Dit
thema wordt voortdurend bespeeld: ‘Ik herinnerde mij een voorval, dat als het ware
gebeurd leek te zijn om later meer onvatbare gewaarwordingen concreet te maken.’
(151) en: ‘Een geschiedenis was alleen dàt wat je er zelf van meedroeg, wat van jouw
gevoelens en jouw eigen innerlijke wereld deel was gaan uitmaken.’ (173)
Op het eerste gezicht is contact tussen beide niveaus niet uitgesloten: ‘Ik ontdekte
dat er twee terreinen waren waarop ik mijn waarnemingen kon ontplooien, en dat
het ene terrein het andere nooit uitsloot. Ze waren het dagelijks leven en de droom.’
(116) Doch de overlapping van de beide is hier slechts die van het slaapwandelen,
waarop de ik-figuur metterdaad betrapt wordt. De term waarneming wordt hier
overigens bijna per vergissing gebruikt, voor zover ik zie is het een hapax legomenon,
en komt als een verrassing aan. Precies de waarneming als intentionele gerichtheid
op de realiteit is in de wereld van Claude van de Berge virtueel afgesloten door het
dictatoriale primaat van de ‘voorstelling’. In de beleving van de voorstelling lijkt er
geen brug mogelijk te zijn naar de werkelijkheid: ‘Er hing iets om de komst van mijn
bezoeker dat mij het gevoel gaf alles eerder beleefd te hebben. Ik trachtte mij in stilte
ervan te overtuigen dat ik mij dingen verbeeldde die niets gemeen hadden met de
werkelijkheid, dat de werkelijkheid zich niet laat vatten door voorstellingen die je
er van de dingen op nahoudt.’ (13) De obsederende terugkeer van herinnering en
déjà-vu is de operatie waardoor de verinnerlijking reeds bij voorbaat is gerealiseerd.
In tegenstelling met de functie van de herinnering bij een René Gysen, reduceert ze
hier de waarneming de facto tot het statuut van de voorstelling.
Van deze voorstelling tot de ontluistering en de desillusie en de ervaring van een
totaal werkelijkheidsverlies, is maar een kleine stap: ‘Hoe langer je erover nadenkt,
hoe duidelijker het wordt dat alles alleen maar een klein onderdeel is van iets dat
eindeloos lijkt, iets dat zich altijd blijft herhalen, ook als het moe is van zichzelf, en
daarin bevinden wij ons, als in een om-
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muurde droom, bevolkt met een paar absurde illusies, waarvan we toch altijd heel
veel blijven verwachten.’ (41) De talrijke absolute abstracta in zinnen als deze geven
op zichzelf reeds een gevoel van wazige totaliteit en van een solipsistisch a-priori.
Daarbuiten wordt wat werkelijkheid zou kunnen heten, gereduceerd tot leegte en tot
niets, tot inauthenticiteit: ‘Ik werd buiten het bestaan gesloten, terwijl het zelf verder
bestond zonder zich om mij te bekommeren. Het bedrog van tederheid veranderde
in dezelfde leegte, die ik in mijzelf vond.’ (190), en: ‘Onze wereld kreeg nooit een
grotere omvang dan het een of andere betreurenswaardig souterrain. Daarin schreven
we onze verlangens op de muren, en daarna verdwenen we. Alles bleef achter, en
soms liet je niet alleen enkele abstracte ideeën achter, maar grote, en erg droevige
geheimen.’ (191) De momenten waarop beide werelden elkaar ontmoeten, zijn
eigenlijk onbestaanbaar: ‘Van alle mensen die je gekend had, die je ontmoet had op
dat wrede kruispunt, waar je bestaan met de werkelijkheid samenvloeide, waar je
glimlachend voor elkaar had gestaan, bleven er alleen ondefinieerbare stippen over.’
(193)
Dit moment van absolute leegte, in de laatste bladzijden van de roman, lijkt slechts
één uitweg te bieden uit de aporie van de volledige dualiteit tussen het authenticiteit
zoekende ik en de onbereikbare inauthentieke werkelijkheid, namelijk de creativiteit,
het uitvinden en het maken van een geloofbaar iemand. ‘Het kwam mij voor dat ik
een leven zou moeten uitvinden, dat ik eindelijk een mens zou moeten maken en erin
geloven.’ (192) Dit eindpunt is in de eerste plaats een muzikaal da-capoteken, het
opent de mogelijkheid om het slot open te houden, nog niet af te sluiten, om opnieuw
te kunnen beginnen, het kondigt het tweede boek aan en reeds de thematiek ervan,
om dezelfde poging op een andere manier over te doen. Het is de zin zelf van het
hele eigenzinnig verder schrijven van de auteur.
Het schrijven openbaart zich in dit eerste werk als een poging tot objectiveren,
om ten minste in het schrijven de mogelijkheden van een hopeloos pogen af te tasten.
Deze geaardheid openbaart zich reeds bij de aanvang van het werk. In een voorwoord
van drie bladzijden distantieert de ik-schrijver van het boek zich van de ik-persoon
van zijn verhaal. Men zou kunnen denken aan het veelvuldig gebruik van zulke alibi's
bij de aanhef van talloze ik-romans: ‘De jonge man van wie sprake.’ (6) Maar het is
meer. De ik-schrijver beleeft zijn eigen ik-personage als de experimentele
mogelijkheid van zichzelf (Claude), en doet zelfs geen poging, op het einde van het
boek, om de fictie van de raamvertelling van bij de aan vang tot dit einde door te
trekken en af te ronden. De dunne scheiding tussen de twee ik-vormen is in feite
alleen maar het bewustzijn dat zich even buiten het
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ik plaatst, voldoende om schrijvend bewustzijn te zijn. Het is het eerste stadium van
op- en afsplitsingen, waarvan dit boek en de volgende boeken vol zijn. Waarop ze
in feite teren. Wanneer het ik-personage zelf ervaart dat hij ‘de machteloze
toeschouwer’ (115) bleef, dan neemt hij eenvoudig de dichotomie van de schrijver
van de inleiding over. De systematische ‘enscenering’ in het tweede boek wordt
hierdoor al aangekondigd. Dit spiegeleffect, waarvan de drie boeken vervuld zijn,
nl. het bewustzijn zijn eigen personage te zijn, wordt bij deze voor lectuur van
aanverwante auteurs zeer vatbare ik-figuur aangegeven in uitlatingen als de volgende:
‘terwijl binnen mijn eindelijk vastgestelde grenzen een boek, waarin een (= ik? B.K.)
eens gebladerd had, een nutteloze en beangstigende rol kreeg.’ (167) Het is zonder
meer duidelijk dat dit dubbel ik alle andere afsplitsingen en dubbelgangers heeft
gegenereerd. Voor de ik-figuur die op de achtergrond van een onbestaanbare
werkelijkheid rusteloos zoekt naar de eigen onvatbare persoonlijkheid, zijn ook alle
andere personages als zovele wazige spiegels voor het eigen zelf.
In het hele boek duikt telkens in de een of andere vorm de vraag op naar het eigen
ik. Een korte bloemlezing: ‘Bestond ik? Was dat gevoel van eindeloos verdriet
bestaan?’ (94), en: ‘Wie was ik?’ (104), en: ‘De eeuwige vraag: wie ben ik?’ (117,
118), en: ‘Dat ik vergeten had in mijn eigen bestaan te geloven.’ (110), en: ‘Ik had
eigenlijk moeten beseffen dat ik niet meer wist wie ik was.’ (167), en: ‘Ik wilde
werkelijk bestaan’ (183), en: ‘Het betekende veel, misschien zelfs alles, te weten
waar je aan toe was.’ (185) Er steekt in deze hele reeks een trend, die zich verwijdert
van het verdriet van het bestaan, over het dreigend zelfverlies, naar de betrekkelijke
troost van de inzichtelijkheid. Deze drie stadia beheersen de verhoudingen tussen de
personages in de ontwikkeling van het boek, die als aanknopingspunt daarvoor dienen.
Beschouwelijkheid en toneelmatigheid vloeien hier samen, kondigen ook op dit
niveau in het slot het volgende boek aan: ‘Het leek een uitdaging, alsof we erop
belust waren de laatste nuancen te vinden, die het doek voorgoed moesten neerlaten.’
(169) De confrontatie tussen personages is gericht op het vinden van de laatste
nuancen.
Hieruit blijkt dat ontmoeting tussen personages slechts zin kan hebben in de mate
dat ze deelgenoten zijn in een zelfde absolute vereenzaming. Daarin ligt ook de
gelijkenis tussen alle personages, die zovele spiegelbeelden van elkaars eenzaamheid
zijn. Het is een optelling van eenzaamheden, die de vermenigvuldiging zijn van de
eenzaamheid van de hoofdfiguur en van de ik-schrijver. Het tragische is echter dat
in de eenzaamheid geen deelgenootschap, geen mededeelzaamheid mogelijk is. Het
is de vermenigvuldiging van het solipsisme van de ik-schrijver: ‘Ik wist heel goed
dat mijn
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ontboezemingen nooit door iemand anders zouden gelezen worden dan door een
nieuwe gevangene die naar binnen werd gebracht om er later uit te worden gehaald
voor de dood.’ (170) Dit is materieel een schrijven op de muur van de eigen eenzame
kamer. Heel even, in de aanloop van het boek, lijkt de kans op toenadering te hebben
bestaan, tussen Claude en Ilse, en was die omgeven door een waar geluksgevoel:
‘We hadden enige tijd gezwegen, en plotseling kreeg ik het gevoel alsof er niets
anders bestond dan deze avond, alsof daarbuiten een enorme en onwerkelijke
angstdroom wachtte, die alleen maar die werkelijkheid verscheuren zou, of ze in
twijfel trekken, en voor het eerst realiseerde ik mij dat hetgeen gebeurde, mooi was.’
(48) Dit inchoatieve geluksgevoel blijkt echter geen stand te kunnen houden tegen
de twijfels die het van buiten en van binnen belagen. Eenzaamheden kan men
herkennen (herinnering, déjà vu, soortgenoten), niet samenvoegen.
Dat inzicht is van Inge, en het is de reden van haar zelfmoord. In de etherische
Maeterlinckachtige passus van hun laatste gesprek, waarin het water als fascinatie
en dreiging aanwezig is, wordt dit inzicht meer gesuggereerd dan gezegd: ‘Zou je
mij herkennen als ik nog ooit terugkeerde? Zou je geloof ons kunnen verdedigen
tegen die onmenselijke eenzaamheid zonder antwoord?’ (136) De liefde had inderdaad
een mogelijkheid kunnen zijn, maar de Sartriaanse eenzaamheid maakt ook deze
ongedaan (Sartre ontkent de mogelijkheid van de liefde). De eenzaamheid is alleen
omwisselbaar, en een van de sleutelzinnen, die het hele identificatieproces van de
identiteitsloze blootleggen, is wel: ‘Ik was moedig genoeg om mij met romanfiguren
te vereenzelvigen, maar nooit met mijzelf.’ (137) En een bladzijde verder: ‘Blijkbaar
kon ik met geen mogelijkheid besluiten dat ik was wie ik hoorde te zijn.’ (138) De
ambiguïteit van zo een zin is groot: betekent ‘besluiten’ de wilsdaad die de mens
buiten de wereld van zijn voorstelling laat treden, of is het een instemmen met het
‘horen te zijn’? De spanning tussen noodzaak en vrijheid, die hier al herhaaldelijk
aan de orde komt, zal in het verder werk nog nadrukkelijker naar voren treden.
Dit is echter een moment van de ethische vraagstelling, al is het nog eerder dun,
misschien omdat ze nog helemaal geborgen zit in de anekdotiek, hier de als
onmogelijk ervaren liefde. De verhoopte kans hierop werd niet waargemaakt. ‘Ten
slotte waren wij niet sterk genoeg geweest om te bewijzen dat de verbeelding een
moraal heeft, die het haalt op de werkelijkheid van onttakelde mensen of op de
nietigheid van hun wetten: de liefde.’ (158) Deze mislukte poging om voorbij het
Sartriaanse afwijzen van de mogelijkheid tot liefde te geraken, zal zwaar drukken
op het verder verloop van het oeuvre. Het is echter terzelfder tijd duidelijk, dat dit
schrij-
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ven niet zo maar samenvalt met een poging om het epistemologisch dualisme te
doorbreken, maar dat het wortelt in een diep existentieel verlangen, een ware
bestaansnood. Maar de epistemologische vraagstelling (wat is werkelijk buiten mijn
voorstelling?) heeft hier wel degelijk de existentiële kansen van deze poging
gehypothekeerd. Dat is nog niet zo evident in dit boek, al komt hierin reeds het hele
register voor van verwondering, verbazing, argwaan, beklemming, bedreiging en
verschrikking. De werkelijkheid wordt door de bedenking die ook verdenking is,
gereduceerd tot een alsof. De leegte daarbuiten is evenals het water terzelfder tijd
dreigend en fascinerend. Er wordt nog getast naar de eigenlijke grondhouding rondom
de zich nog narratief aandienende anekdote.
Vandaar dat de taalbeleving in dit eerste werk minder selfsupporting hoeft te zijn
dan in volgende werken, waarin het narratief stramien zal vervluchtigen. Dit eerste
boek is nog veeleer de confrontatie van gebeuren (ontmoetingen) en bedenkelijkheid,
maar de argwaan zal dit gebeuren niet meer dezelfde (geringe) kansen bieden in het
verdere werk. Dan zal de auteur ook veel nadrukkelijker aangewezen zijn op zijn
specifieke taalvermogen. Het anekdotische gaf in dit eerste werk nog de basisstructuur
aan, in volgende werken wordt dat gereduceerd tot moeizame verwijzing naar een
steeds waziger realiteit die achter de innerlijke voorstelling verzwindt. Na de falikante
uitkomst van dit eerste pogen trekt de schrijver zich volledig terug in de wereld van
zijn voorstellingen. Ontmoetingen behoren voortaan tot het verleden, het innerlijk
behaalt een verpletterende overwinning op de werkelijkheid. Er is een totaal
werkelijkheidsverlies op het einde van het boek: ‘Misschien verloor je meer dan je
behield, en bleef er alleen ergens in je, een soort van onttakelde constructie achter,
dat wat je ervan wilde overhouden, wat jij je voorhield werkelijkheid te zijn, maar
waarin je vroeg of laat verloren liep, als in een stad waar men zich niet kan
thuisvoelen.’ (155) Maar de echo, de weerspiegeling van dit werkelijkheids-verlies
is ook het zelfverlies: ‘Ik had voor het eerst in mijn leven het gevoel dat ik van mijn
eigen leven gescheiden was, alsof je een gezicht ontwaart in de spiegel dat geen
enkele graad van vertrouwdheid meer heeft met het jouwe.’ (156) Het epistemologisch
dualisme heeft vervreemding en leegte tot gevolg, zowel voor de werkelijkheid
daarbuiten als voor de innerlijkheid. Nu de anekdotiek zelf onbestaanbaar blijkt te
zijn, zal de schrijver in zijn woordgebruik en in zijn zinsstructuren de substantie van
zijn werk moeten vinden. De volgende twee werken worden op veel nadrukkelijker
wijze een opereren met zuiver taal om de wereld van zijn voorstellingen te stutten
tegen de opdringerige leegte. Voor het tweede werk hebben we inmiddels al in dit
eerste de aanzet gevonden voor een
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poging tot opvoering van de voorstelling. De voorstelling zal er een verhoogd
zijnsgehalte trachten te verwerven doordat de schrijver ze tot een toneelmatige
‘voorstelling’ zal activeren.
(vervolgt)
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Kroniek
Albert Westerlinck / Hubert Lampo als essayist
Onder de titel De ring van Möbius (Uitg. Paris-Manteau, Brussel) - de betekenis van
deze titel wordt door de schrijver in zijn inleiding gegeven en vindt men in elke goede
encyclopedie - verzamelt Hubert Lampo zijn verspreide essays, waarvan het tweede
deel hier wordt besproken. Zij zijn op zichzelf beschouwd zeer lezenswaard en
bovendien een belangrijke bijdrage tot de kennis van geheel zijn persoonlijke
schrijverswereld, want - zoals vaak bij scheppende kunstenaars geschiedt romancreatie én bespiegeling beide, openbaren de bronnen en structuur van hun
eigen, intieme persoonlijkheid.
Men kan deze essays, zoals de schrijver ons voorhoudt, indelen in twee reeksen:
beschouwingen op het realistische en op het ‘magisch-realistische’ vlak over de
verhouding kunst-leven. Men zou er een derde reeks aan toe kunnen voegen, de
bespiegelingen van Lampo over eigen inspiratie en creativiteit, doch in feite liggen
deze zonder uitzondering in de magisch-realistische sfeer.
In de reële wereld van feit en tijd bewegen zich de opstellen over Simenon, Lode
Zielens en Alain-Fournier. Zij zullen de voorkeur wegdragen van de realistische
lezers, die tegenover de irrationele wereld van Lampo's ‘magisch realisme’ onwennig
of afwijzend staan. Doch in feite verdient het uitvoerige opstel over Simenon van
ieder literair lezer de grootste waardering. Ik heb steeds de indruk gehad dat critici
in Frankrijk en het buitenland het werk van Simenon wat vermeden omdat het een
haast onoverzichtelijk werkterrein is, dat men slechts na maanden en jaren helemaal
doorploegd heeft. En toch is deze veelschrijver een der meest begaafde schrijvers
van onze eeuw, niet door zijn detectiveromans maar door zijn talrijke
realistisch-psychologische werken. Lampo citeert de belangrijkste titels: Pedigree,
La neige était sale, Trois chambres à Manhattan, Lettre à mon ju ge, Les anneaux
de Bicêtre e.v.a., waarvan ik de lectuur graag aanbeveel. En zeggen dat men, terwijl
deze epische reus, die Balzac evenaart of overtreft, onder ons werkzaam is, hier en
daar kan lezen dat de epische romanformule dood is!!! Lampo is (bij mijn weten) in
ons taalgebied de tweede die, na Pierre Dubois, uitvoerig over Simenon schrijft, met
grondige kennis, fijnzinnige
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aanvoeling en atmosferische evocatie van zijn werk. Een uitmuntend opstel! Op het
nuchtere vlak der feiten zijn ook de opstellen over Alain-Fournier en Lode Zielens
te situeren. Het eerste is een aanvulling bij Lampo's boek Roman van een roman,
gewijd aan Alain-Fournier en zijn Grand Meaulnes, en handelt over ‘de laatste liefde’
van deze neoromanticus, die de jeugdige voorliefde van Lampo heeft veroverd. Het
tweede overschouwt het werk van Zielens en analyseert zijn artistieke en menselijke
waarde. Lampo spant zich in om hem van stilistische en andere artistieke fouten vrij
te pleiten, doch niet iedereen die esthetische waardering voor Zielens' oeuvre en
warme genegenheid voor de mens kan opbrengen, zal hem in àl deze artistieke
vrijpleitingen volgen.
Een drietal opstellen besteedt Lampo aan eigen levensbeschouwing en creatieve
zelfbeleving: ‘Hoe men Flamingant wordt, en hoe men het blijft’,
‘Anti-psychoanalytisch?’ en ‘De vreemde paden van de inspiratie’. Deze
beschouwingen sluiten rechtstreeks aan bij zijn romanesk oeuvre, belichten de
verhouding van werkelijkheidsimpressies en droom, bewuste en onbewuste,
mitsgaders zijn speurtochten naar ‘mythische’ en ‘archetypische’ elementen, in De
Goden moeten hun getal hebben en andere werken. Vanzelfsprekend zijn deze
bespiegelingen belangrijk voor wie Lampo's ‘magisch realistische’ romans beter
begrijpen wil.
In dezelfde irrationalistische verbeeldingssfeer zijn een viertal opstellen geschreven,
die men als cultuurhistorische mijmeringen van een vernuftige romantische dromer
zou kunnen kenschetsen. Een typerend stuk is gewijd aan Tanchelm, een beruchte
ketter uit de 12e eeuw in onze gewesten. Lampo gebruikt niet de geoutilleerde radar
van de historische kritiek, die in de dikke nevelslierten van legendevormingen, die
zich in de vroege middeleeuwen rond de feiten hebben gevormd, de kleine kernen
van waarheid wil ontdekken. Ik verwijs de belangstellenden in dat verband naar de
bij mijn weten laatste, belangrijke historisch-kritische studie die door de Leuvense
hoogleraar J. De Smet in het huldealbum Et. van Cauwenbergh, werd geleverd.
Lampo's standpunt luidt integendeel: ‘Liever dan de nuchtere doch ondanks hun
nuchterheid mij lang niet overtuigende argumenten van de koele geesten de vermelden,
geef ik de voorkeur aan een heerlijk-romantisch citaat uit de nog steeds verbazend
knappe Geschiedenis van Antwerpen (1845) van Mertens en Torfs.’ (147). De
romanschrijver, die hier de geschiedenis ziet als een verlokkelijke prooi voor zijn
fabulerende creatie, eist hier zijn recht op - en waarom zou hij niet? - tot het scheppen
van zijn eigen waarheid. Zijn verbeeldende geest leeft zich uit in zoeken en zwerven
in de onbewezen wereld van het hypothetische, het mysterie. Zoals bij elk
verbeeldingskunstenaar die, vanaf de eerste drempel van de preromantiek
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tot vandaag, het veld der geschiedenis of van de wereldbeschouwing betreedt, gaat
ook bij Lampo dit irrationalisme gepaard met een impulsieve, soms zeer agressieve
afkeer van de ‘koele’ ratio, die zich angstvallig beperkt tot de ‘nuchtere’ feiten en
de logische redenering.
In dezelfde geest is het essay geschreven over de zogenaamde archeologische
vondsten te Glozel (in de buurt van Vichy). Die vondsten werden aanvankelijk door
sommigen beschouwd als stammend uit een periode tussen Paleolithicum en
Neolithicum, doch werden nadien door een internationale commissie van geleerden
beoordeeld als zeer vernuftige vervalsingen. Lampo is zeer goed gedocumenteerd.
Zijn verhaal is zeer levendig, hij vertelt zijn bezoek aan het plaatsje met zijn lokaal
museum en hangt het meningsverschil tussen voor- en tegenstanders op als een
homerisch gevecht met dramatische proporties. En natuurlijk - we konden het
verwachten - de ‘officiële’ wetenschap heeft ongelijk.
Ook zijn essay Glastonbury, ééns Avalon geheten heeft dezelfde stilistische
kwaliteiten. De schrijver heeft het plaatsje Glastonbury, dat sinds de 12e eeuw met
mythische legenden werd omsluierd, zelf bezocht. Het ligt niet zo ver van Bristol in
het Somerset-district en werd van in de vroege middeleeuwen geïdentificeerd met
het eiland Avalon, waarheen volgens de sagen King Arthur, na de veldslag van
Camban dodelijk gewond, zich ging laten verzorgen door een fee. Wandelend door
de ruïnes kan Lampo al vertellend zich uitleven in dromen van deze legendenwereld
vol fantastische mythen en feeërie. Een hem fascinerende wereld-van-het-wondere
waarin alles mogelijk is! Hij evoceert met zijn merkwaardig inlevingsvermogen en
zijn bijzonder suggestieve atmosfeerscheppingskracht deze wereld zó sterk, dat men,
zoals bij de beste sprookjes en wonderverhalen, zou wensen dat zij wáár kon zijn...
Dàt vermag stilistische kracht.
Hubert Lampo bewijst in deze essaybundel dat hij ook hier, zoals in zijn beste
romans, over de kunstmiddelen beschikt om de irreële wereld van droomverbeeldingen
en andere irrationalia uit de bewuste of onbewuste sfeer, artistiek wáár te maken.
Dit vermogen kenmerkt hem trouwens als een der belangrijkste neoromantische
auteurs van onze tijd in ons taalgebied. Bovendien bewijst dit boek, getuige vooral
zijn opstel over Simenon, dat hij een intelligent en erudiet essayist is op het door
hem ‘realistisch’ genoemde gebied. In het Vlaamse essay, dat nog altijd de bloei en
de uitbreiding niet heeft die men zou wensen, heeft hij een zeer eigen en belangrijke
plaats.
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Kroniek
Marcel Janssens / In Achterbergs macht
De Nederlandse dichter Roel Houwink introduceert in zijn essay Het raadsel
‘Achterberg’ (Orion 1973, 106 blz.) een nieuw standpunt in de recente gesprekken
omtrent Gerrit Achterberg. Helemaal nieuw in de Achterberg-literatuur is Houwinks
visie beslist niet, maar door recente publikaties van M.J.G. de Jong (wiens naam in
dit essay evenwel nergens wordt vernoemd) was het accent komen te liggen op de
verhouding tussen de biografie en het werk, en dat neemt Roel Houwink in geen
geval tot voorwerp van onderzoek. Het is mogelijk dat hij het om verschillende
redenen niet zo decent acht als een detective Achterbergs privé-leven te gaan
schaduwen en via biografische realia, incluis psychopathologische afwijkingen, het
raadsel van zijn poëzie op het spoor te komen. Houwink wijst het biografische
spoorzoeken als literairkritisch instrument met beslistheid af. Gevoelens van piëteit
t.o.v. zijn jeugdvriend Achterberg of gewoon de overtuiging dat het uitpluizen van
het privé-leven van een dichter ongepaste nieuwsgierigheid is voor een criticus,
kunnen hem daarbij geïnspireerd hebben. Maar er kan een tweede, diepere reden zijn
voor Houwinks argwaan t.o.v. een biografische benadering in dit geval: zijn essay
toont op overtuigende wijze aan dat in het geval Achterberg de biografie er niet toe
doet. Zoals anderen, zij het minder expliciet, hebben gesteld, gaat hij ervan uit dat
Achterbergs raadselachtig dichterschap nog meer zijn levensloop kan verhelderen
dan andersom. De biografie doet er maar toe post factum, en dat in twee betekenissen:
als algemeen principe geldt dat het dichterschap primair is, en, meer in concreto,
moet het beruchte incident van 1937 (de moord op de Utrechtse hospita) post factum
verbonden worden met de primaire sleutel, nl. de structuur van Achterbergs
dichterschap. Om deze stelling kracht bij te zetten stond er hem geen beter
bewijsmateriaal ter beschikking dan de eerste versie van Achterbergs (eigenlijke)
debuutbundel, Afvaart, gepubliceerd in 1931, dus zes en een half jaar vóór het
gebeuren van 1937. Hij is niet de eerste die de bundel Afvaart gebruikt als basis om
er een Achterberg-interpretatie op te bouwen, want deze verzen, die bij hun
verschijnen in 1931 geen opzien baarden, hebben voor vele Achterberg-lezers
gaandeweg, d.w.z. zowel in het licht van zijn evolutie als dichter als in de com-
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mentaren omtrent zijn poëzie, een kapitale betekenis gekregen. Afvaart werd in het
Achterberg-onderzoek gerevalueerd, en niet ten onrechte. Nu toont ook Houwink
dat het er - met wat overdrijving gezegd - allemaal al in zat in 1931 en dat de hele
rest (nog tientallen bundels en ettelijke jaren opsluiting in een psychiatrische
inrichting) uit de kern van dit debuut is voortgesproten. Vele raadsels blijven voor
mij onopgelost, maar Houwinks essay heeft mij veel dichter gebracht bij Afvaart en
naar ik hoop ook bij de hele Achterberg.
Ik zal trachten Houwinks uitgangspositie te verduidelijken, wat meteen licht kan
werpen op zijn methode én op zijn interpretatie van het raadsel. Hij wil de dichterlijke
boodschap van Afvaart op zichzelf beschouwen en er niet in zoeken ‘naar
psychologische of literairhistorische verbanden’ (28). Ik wil hier alvast bij aanstippen
dat het opsporen van literairhistorische verbanden met o.m. het werk van H. Marsman
en A. Roland Holst verhelderend zou kunnen zijn voor Afvaart, maar voor Houwink
doet dit er niet toe. Hij wil ook niet over ‘thema's’ spreken in zover deze
gemeenschappelijk zouden zijn; als zodanig behoren zij tot de literatuurgeschiedenis,
waaraan hij zich niet waagt (32). Divageren over de maker van verzen is in elk geval
irrelevant (28). Houwink zoekt naar het ‘wezenlijke’ van Achterbergs poëzie en voor
hem is het duidelijk ‘dat alle liefdesrelaties erin worden bevrijd van hun
“psychologische” contouren, en als het ware worden overgeheveld naar een
meta-physische wereld’ (39). Moralistische consideraties laat hij eveneens links
liggen (33). Welke richting wil hij dan wél uit? Ik meen te mogen zeggen: een
metafysische. Daarmee bedoel ik een interpretatie die existentiële ervaringen viseert
die niet tot het strikt-persoonlijke ervaringsdomein van het individu Achterberg
behoren, maar die op eminente wijze kunnen gelezen worden als symbolisch voor
de menselijke psychologie, meer bepaald voor de liefdebeleving. Het uitvoerige
citaat dat Houwink in zijn inleiding als motto overneemt uit L'Érotisme van Georges
Bataille, zegt daarover genoeg. Deze tekst situeert de existentiële draagwijdte van
Achterbergs centrale thema en meteen het ‘algemeenmenselijke’ niveau van Houwinks
interpretatie. In zijn essay is de frequentie van ‘wij, ons, ieder van ons, elke mens’
opvallend. Hij interpreteert in de regel ‘in de richting van het meta-physische’ en
schrijft bij voorbeeld: ‘Daarnaast staat achter het ik van de dichter elk ander menselijk
“ik”.’ (35). In het hoofdstuk De autonomie van het gedicht kan men lezen in verband
met de transformatie van tijd in eeuwigheid, een wonder dat alleen een gedicht onder
woorden kan brengen: ‘In ieders leven is iets terug te vinden van deze metamorphose,
of men zou niet als mens hebben geleefd. En dat is de exemplarische waarde van het
oeuvre van Achterberg, dat het ons in de diepte
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van ons bewustzijn, daar waar de gevaarlijke grenzen liggen, confronteert met het
menselijke leven; d.i. met ons zelf. Iedere lezer zal Achterbergs gedichten moeten
kunnen “leven”, alsof hijzelf in het midden ervan stond.’ (66). De
man-vrouwverhouding in de centrale thematiek van Achterberg heeft niets te maken
met huiselijke twisten of slaapkamerscènes; het gaat hier ‘om de pure
zijnsproblematiek van de tweeslachtelijkheid, waaraan op geen enkel niveau te
ontkomen valt’ (671). Achterberg is een meneer van wie men zich niet met een
esthetisch smoesje af kan maken (70). Hij heeft ons met zijn verzen in zijn macht.
Houwink ontkracht dan ook consequent het aandeel der persoonlijke expressie in
deze verzen. Dat is zowat het leidmotief van zijn essay. De zelfexpressie heeft bij
Achterberg geen enkele eigen waarde meer, aangezien zij volkomen opgaat in de
urgentie van de boodschap (16). Het gaat nergens in die poëzie om Achterberg zelf,
‘maar om ons, om u en mij’ (17). Achterbergs boodschap reikt uit ‘boven het
alleen-persoonlijke’, waardoor de gedachte moet worden afgewezen dat de dichter
vooral zou rouwen om een gestorven geliefde. De kern van het Achterberg-raadsel
is geen onderonsje, maar raakt ‘iedereen, die bereid is, het eigen mens-zijn te
erkennen’ (20). Het grondthema van zijn gedichten wordt een ‘transsubjectieve
aangelegenheid’ genoemd (25). Kortom, Houwink kan op het eind van zijn essay
met nadruk cursiveren: ‘Zijn levensgeschiedenis staat hier geheel buiten’ (101).
In plaats van individuele expressiviteit stelt Houwink wat hij noemt ‘een macht’
die de urgentie van Achterbergs dichterlijk spreken bepaalt. Achterberg, in de ban
van een macht, heeft het schrijven van zijn gedichten ondergaan ‘als een door hem
ontvangen dictaat, dat hij alleen maar behoefde neer te schrijven’ (17). Of elders:
‘wat die hand schreef, was dictaat van machten, die bezit van hem hadden genomen,
aan wie hij op genade en ongenade was overgeleverd en waartegenover hij geen
verweer kon voeren zonder zijn opdracht geweld aan te doen’ (60). Misschien zal
men de macht van die daimoon, aan wie de dichter Achterberg op leven of dood was
overgeleverd, al te gemakkelijk in verband brengen met een psychische stoornis.
Houwink houdt zich echter ver van dergelijke terminologie. Het individu Achterberg,
dat er niet toe doet tenzij in zijn functie van optekenaar van het dictaat, is volkomen
relatief ten opzichte van de opdracht. De hand van de dichter brengt een boodschap
onder woorden waaraan niet valt te ontkomen. Dit is het centrale en zo frequent
opduikende gegeven van het ‘moeten’ in Achterbergs poëzie, waarvan elk lezer van
de Verzamelde Gedichten zich rekenschap kan geven - ook zonder frequentielijsten.
Dergelijke ‘blinde bezigheid’ van een dichter die in de ban van de daimoon moet
dich-
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ten, valt buiten het strikt-literaire vlak, aldus Houwink. Voor hem is het evident dat
‘de dichter als mens ten offer valt aan zijn opdracht’ (58) - een affirmatie die nog
eens de primauteit van het dichterschap-in-opdracht onderstreept en bovendien het
verband legt tussen dichterschap en levensloop.
Wanneer Houwink de biografie niet in zijn onderzoek wil betrekken, betekent dit
geenszins dat hij de mens van de dichter Achterberg wil scheiden. Als Achterberg
schrijft:
ik smeed het woord
dat naar u heet,
en ik besta
bij de gena
van deze blinde bezigheid,

dan betreft het hier (in een interpretatie die ik moet onderschrijven) ‘de concrete
levensmogelijkheid of onmogelijkheid van de mens Achterberg, die als mens
volkomen wat zijn leven betreft, wordt bepaald door hetgeen de dichter Achterberg
vermag of niet vermag’ (15). Dat onweerstaanbare blinde moeten heeft de tientallen
bundels met de duizend-en-één gedichten geürgeerd. Men kan daarmee biografische
realia verbinden zoals het vrijwillig inperken van een carrière als onderwijzer door
af te zien van het behalen van de hoofdakte, of - horribile dictu - het incident van
1937. Men kan daarmee eveneens verbinden de onwaarschijnlijke monomanie - of
noem het de monolithische uniformiteit - van zijn oeuvre. Even essentieel is de nauwe
relatie van lichamelijke en artistieke creativiteit in zijn wezen. Hij was met zijn hele
wezen onderworpen aan de opdracht, bij zover dat niet kunnen schrijven voor hem
dood zijn betekende. Zozeer was de mens Achterberg met heel zijn hebben en houden
overgeleverd aan de dichter-in-opdracht.
Uit het blinde moeten vloeit ook voort dat werkelijk alles Achterbergs dichterlijk
thema kan dienen. Alles is mogelijk in zijn taal bij de genade waarvan hij bestaat.
Alles wat Achterberg aanraakt wordt poëzie, het meest verhevene en het meest
triviale, het meest verfijnde en het meest onverzorgde, de terminologie van de
natuurwetenschappen zowel als het overgeleverde literaire beeldenarsenaal.
Gedwongen door zijn macht, maakt hij letterlijk alles dienstig om zijn thema telkens
en telkens te herschrijven. Binnen zijn project dat aan de uiterste grenzen van de
existentie raakt, bestaan er geen dichterlijke woorden. Immers alleen het woord is
bij machte om de relatie tussen de ik en de gij te stichten en ze in taal te bestendigen.
Enkel in het woord bestaat de mogelijkheid om de gij, de altijd ontglippende Eurydice,
even ‘met de vingertoppen aan te raken’. Geen enkel semantisch veld blijkt
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ongeschikt om de wereld van de gij met de onze te vermengen. In feite heeft
Achterberg binnen zijn onmogelijk meta-fysisch project alle mogelijke, bestaande
of bestaanbare lexemen gemobiliseerd en gekeurd.
In dit verband is Houwinks apologie van de allereerste versie van Afvaart
verklaarbaar. De eerste versie van de bundel, waarvan het ‘primitivisme’ één van de
vroegste recensenten, nl. H. Marsman, zo frappeerde, verkiest Roel Houwink in alle
gevallen boven de latere wijzigingen. Om vele redenen als verzachting, verfraaiing,
verhulling wijzigde de dichter achteraf (in het bijzonder na de gebeurtenissen van
1937) heel wat in de oorspronkelijke tekst. Houwinks afkeuring van de
tekstwijzigingen loopt als een rode draad door zijn essay. Ik moge verwijzen naar
uitlatingen daaromtrent op de bladzijden 38, 43, 46, 51, 67, 71-72, 76, 79, 80 en 93.
In de meeste gevallen betreurt Houwink dat de tekst er zoveel tammer, romantischer,
onpersoonlijker en fletser op geworden is. Of de wijzigingen werkelijk verbeteringen
waren of niet hangt niet alleen samen met het feit dat de lezer de pregnantie van de
centrale thematiek beter meent te herkennen in de ‘primitieve’ versie dan in de
bijgewerkte, maar ook met individuele esthetische smaak. Naar ik meen veralgemeent
Roel Houwink wel wat te stroef. Hij wijt de tekstwijzigingen aan Achterbergs naïef
vertrouwen in ‘slechte adviseurs’ die hem ertoe aanspoorden die ‘plastische chirurgie’
uit te voeren (52-53), of aan de kwade genius van Achterbergs eigen voormalig
schoolmeesterschap (65).
Wat nu de plaats van Afvaart in Achterbergs oeuvre betreft, ook hier is Roel
Houwink formeel: het debuut bevat alle elementen die in latere bundels tot
ontwikkeling zijn gekomen (10). Gedicht voor gedicht analyserend, brengt Houwink
facetten naar voren die hij representatief acht voor het dichtwerk in zijn geheel (27).
Afvaart is de kiemcel (16) die de hele Achterberg, althans in potentie, laat zien (109).
Ook hier lijkt Houwink mij vanuit zijn polemische opstelling iets te ver te gaan. Het
is zeker zo dat de fundamentele thematiek in de eerste bundel van 1931 uitgestippeld
wordt in haar grondlijnen en dat op het metafysische interpretatieniveau waarop dit
essay zich beweegt, er achteraf nog weinig bij kon of moest komen. Maar Afvaart
biedt nog geen uitzicht op de verschillende variaties en figuraties die aan de centrale
thematiek gestalte gaven in de jaren 1940 en 1950. Ik weet dat de chronologie van
Achterbergs gedichten een beroerde kwestie is, o.m. omdat de decalage tussen
schrijven (of herschrijven) en bundelen soms zo groot kan zijn. Maar stellen dat de
hele Achterberg reeds in 1931 is afgevaren, lijkt mij overdreven, hoe uitermate
belangrijk en representatief de eerste bundel ook moge zijn.
Tot slot nog twee uitspraken die ik in het essay extra aanstreepte. De eerste
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formuleert paradoxaal de verstaanbaarheid van Achterberg: ‘hoe minder men van
deze verzen begrijpt, hoe groter de kans is, dat men ze verstaat, d.w.z. dat men toegang
krijgt tot het dubbelzinnig bestaan, waarin de geliefde door haar dood vereeuwigd
wordt en de minnaar haar beeld benaderen kan in het hier en nu, waar zij verschijnt,
d.i. present is in haar afwezigheid, maar als zodanig indirekt herkenbaar’ (60).
Inderdaad, men hoeft niet lang in Achterbergs macht te vertoeven om te ervaren dat
de enige zekerheid in dit geval de dubbelzinnigheid is, of de meerzinnigheid. Dat
gevoel heb ik nog meer bij de latere meer verzwijgende bundels dan bij Afvaart. De
tweede uitspraak, die ik graag citeer, betreft de identiteit van de gij, de ‘geliefde’:
‘men maakt zich niet aan al te grote eenzijdigheid schuldig, wanneer men stelt, dat
de meeste verzen, die de dichter geschreven heeft, als uit een oercel voortkomen uit
alles wat in verband staat met de vraag naar de onsterfelijkheid van de geliefde door
de dood heen, waarbij men dan (...) “geliefde” drievoudig moet opvatten als de aardse
geliefde, bij name bestaand, haar vereeuwiging als de vrouw die de essentie van het
vrouw-zijn en haar mysterie bevat en ten slotte ook als een chiffre dat voor het
numineuze staat, voor de Godheid, het Goddelijke’ (36). Dit aanzie ik als een zeer
rake formulering van het drievoudig verbond dat in de kern van Achterbergs
boodschap zit. Het klinkt wellicht wat banaal, maar ik zou de gij van Achterberg alfa
en omega van zijn Eros of Verlangen durven noemen: de gij van Het. Over de gij in
Achterbergs macht en in de Achterbergse macht moet men wel zeggen: Het heeft
geen naam.
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Etienne Bastiaenen / Henri de Montherlant, homo ludens
Montherlant was, zoals Hemingway, tegelijk een gewaardeerd schrijver en een
opzienbarend personage. Zijn aansporingen tot zielegrootheid en mannelijkheid
sloegen in, in een tijd toen d'Annunzio's en Barrès' werken nog weerklank vonden.
De ‘enfances’ van Montherlant, de moed die hij betoonde in de frontlinies - hij werd
zwaar gekwetst in 1918 -, zijn passie voor het stierengevecht die hem ertoe dreef
ook zelf de arena te betreden, de lofzang op de fysieke inspanning en op de ascese
van de sport die men vindt in Les Olympiques, dit alles wekte grote bewondering.
Naarmate de jaren vorderden, werd de held somber en misprijzend. Het publiek bleef
hem trouw, maar bij het aanschouwen van zijn maskerachtig gelaat, streng als dat
van een in een onwaardige eeuw verdwaalde Romein, voelde het zich onbehaaglijk,
bewust van eigen mediocriteit. De zelfmoord, bekroning van de wil om nooit te
ontaarden, bezegelde de legende van deze stoïcijn.
Meer nog dan zijn avonturen en zijn grillen is Montherlants oeuvre het klankbord
van zijn vaak contradictorische aspiratie. Op literaire roem heeft hij nooit hoeven te
wachten. Van meet af stonden alle bloemlezingen voor zijn proza open. Met de
regelmaat van een geoefend hardloper behaalde Montherlant de meest begeerde
prijzen en huldigingen: lid van de Académie, publikatie in de Pléiadereeks, enz. Het
is juist dat zijn oeuvre een zeer ruim publiek kan bevredigen. Opzet en gedachtengang
zijn voor iedereen duidelijk. De estheet van zijn kant kan zich vermeien in de grote
verscheidenheid van Montherlants registers, in de soepelheid van een taal met scherpe
maximes, die zich even later in rijke lyrische draperingen ontplooit. Mooi verdeeld
over twee genres, romans en essays enerzijds, toneel anderzijds, lijkt Montherlants
werk heel bevattelijk, te meer daar hij in beide een zeer specifieke toon aanwendt.
Opschepperig in zijn essays, wreed en indringend in zijn psychologische analyses,
bewust ongegeneerd en cynisch in de reeks Les Jeunes Filles - de misogamie van
deze romans ontstemde tal van lezeressen -, kende de stijl van Montherlants
prozateksten, behalve bij op opstand beluste jongeren, niet altijd evenveel bijval.
Maar zijn toneel werd door iedereen toegejuicht. Voor een publiek dat wars is van
het ‘spectacle total’ en lichaamsexpressie, en weerzin vertoont voor de experimenten
van

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

692
het Living Theatre of van een Arrabal, blijven Montherlants historisch-moraliserende
stukken en zijn met epische kracht bezielde personages de kwintessens van de
toneelkunst. La Reine morte, Le Maître de Santiago, Port-Royal, Le Cardinal
d'Espagne, La Guerre civile enz. zijn duurzame successen. Deftige burgerfamilies,
die hun ontspanning zoeken bij Marcel Pagnol en André Roussin, beschouwen deze
zeer literaire werken als het ‘nobele’ genre bij uitstek: voor hen is Montherlants
theater een ceremonie waar geofferd wordt aan de traditie en aan de cultus van een
taal die de zeventiende-eeuwse syntaxis met rake metaforen tooit. De geletterde
toeschouwer is blij er een hem welbekende cultuurwereld in te herkennen. Verwacht
hij immers niet Le Cid op de rostra te zien verschijnen. En die krachtige bewoordingen
van de held die zich tegen het noodlot verzet, heeft hij die niet elders gehoord? Voor
schoolvoorstellingen en taalleraars zijn Le Maître de Santiago en Port-Royal een
goudmijn. Deze monumentale werken bevatten alle mogelijke aanknopingspunten,
een gamma van onderwerpen voor verhandelingen en stof tot coherente exposés. De
analyse van Montherlants teksten wordt nog vergemakkelijkt door het feit dat de
auteur zelf hierbij een handje toesteekt. In zijn talrijke commentaren houdt
Montherlant ons voor dat twee wel onderscheiden inspiratiebronnen - ‘deux veines,
une veine profane et une veine chrétienne’ - aan zijn werk ten grondslag liggen: de
wilskracht van sommige personages wordt bezield door het stoïcijnse heroïsme van
de heidenen, in de verzaking van anderen vindt men de christelijke zin voor
zelfverloochening terug.
Maar is het stramien van Montherlants universum wel zo eenvoudig? Moet men
de sleutels die hij ons aanbiedt zonder meer accepteren? Is, verborgen achter een
pastiche van de Grand Siècle, Montherlants oeuvre wel degelijk een verheerlijking
van de wilskracht, een lofdicht op de Übermensch in zijn streven naar een volledige
zelfverwezenlijking? En is het katholicisme dat contrapuntisch een even sterke
fascinatie op hem schijnt uit te oefenen, wel diep gevoeld en authentiek?
Bij Montherlant is alles te vinden: Mithracultus, schrille kleuren van de
Middellandse-Zeewereld, drukkende zon op de Afrikaanse vlakte, liefde voor de
warmte en het licht die hij met Camus deelt, een voortdurend oplaaien van
zinnelijkheid. Voor de atleet van Les Olympiques is de lege ruimte van het stadion
een prikkelende uitdaging. Maar de meeste personages houden zich niet aan de maat
en het evenwicht van de atleet. Een zo fonkelend en verscheiden universum inspireert
hen een wilde bezitsdrang. Costals,1. nieuwe incarnatie van Don Juan, tracht
bevrediging te vinden in het lichaam van de vrouwen. Genot, hedonisme, versmelting
met de Umwelt, er is in Montherlants oeuvre een uitgesproken dionysisch aspect. In
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hun zoeken naar vervoering nemen sommige personages heel wat risico's en worden
uitermate provocerend. Alban de Bricoule2. ziet voor zijn overmaat aan krachten geen
betere uitweg dan de stier in de arena te lijf te gaan. Niets, zelfs niet het idee dat zijn
gezellin van één nacht best melaats zou kunnen zijn, weerhoudt Costals ervan zijn
drang naar verovering en zelfaffirmatie bot te vieren. Maar Montherlant weet zulk
een inzet van krachten ook ten dienste van een ideaal te stellen. Gebogen over het
graf van zijn voorvaderen, en hoewel zijn scepticisme hem ervan overtuigt dat het
een ‘service inutile’ was, mijmert hij over hun onvervreemdbare trouw aan de lelie.3.
Voor beteugeling van het instinct en discipline kan Montherlant dezelfde bewondering
opdoen als voor brutale provocaties. En de Maître de Santiago, verpersoonlijking
van de ridderdienst, is in zijn oeuvre de tegenhanger van Don Juan. Vaardig in het
beschrijven van machtswellust en corruptie,4. toont Montherlant zich even overtuigend
bij het suggereren van de vreugde die voortvloeit uit opoffering en plichtsgetrouwheid.
Hij keurt het goed dat de adellijke colleges van voor 1914 hun leerlingen tot
zelfverloochening aanzetten.5. Maar discipline schijnt hem slechts te bevallen in de
mate dat ze tot het uiterste doorgedreven is. Bovenal fascineert hem Port-Royal,
brandpunt van het jansenisme, waar de zucht naar onthechting zo ver ging dat niets
- niet het minste decorum, niet de minste lijn op de naakte muren - er zich nog tot
de zinnen richtte. Of ze de wereld zinnelijk willen vatten of ernaar streven zich aan
een hogere realiteit te wijden, Montherlants personages geven steeds blijk van een
zelfde energie, een zelfde verbeten wilskracht. Maar dat de auteur aan de
karaktersterkte zoveel en zo verschillende mogelijkheden biedt om zich uit te werken,
en dat hij ze alle met dezelfde geestdrift beschrijft, is dat niet troeblerend? Hier komt
de fameuze theorie van de ‘alternance’, door Montherlant zelf als één van de
basisgegevens van zijn werk voorgesteld, aan bod.
‘Il y a dans mon oeuvre une veine chrétienne et une veine profane (ou pis
que profane) que je nourris alternativement, j'allais dire simultanément,
comme il est juste, toute chose en ce monde méritant à la fois l'assaut et
la défense.’6.
‘J'ai besoin de vivre toute la diversité du monde et de ses prétendus
contraires’,
zegt hij nog. Met een soort speelse verleidelijkheid schildert Montherlant een hele
gamma van mogelijke levenshoudingen uit, alle even veeleisend, maar alle even
aanlokkelijk. Natuurlijk hoeft elk literair werk geen duide-
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lijke, authentieke boodschap in te houden. Een gedicht van Mallarmé benadert men
niet zoals een pamflet van Sartre. Maar het feit dat de tegenstrijdige attitudes van
Costals en van Le Maître de Santiago met hetzelfde welbehagen belicht worden,
maakt zelfs de lezer die het minst op orthodoxie uit is, toch wel enigszins wantrouwig.
Draagt dit prachtige Port-Royal hetzelfde stempel als Le Dialogue des Carmélites?
Is de auteur erin geëngageerd, voelt hij er zich in verscheurd met hetzelfde geweld
als de onstuimige Bernanos? Is dit theater van grootsheid en heldenmoed authentiek
of is het slechts een pastiche? Het antwoord moet luiden: van Le Cid blijven hier
slechts gebaren en intonaties over. In Aux Fontaines du Désir is er deze kenschetsende
bekentenis:
‘L'univers n'a aucun sens, il est parfait qu'on lui donne tantôt l'un, tantôt
l'autre.’
Het is dus duidelijk dat Montherlant zelf buiten zijn contradicties blijft De roulette
draait zonder ooit kleur te bekennen. Die ‘alternance’, dat dubbel engagement in
tegenstrijdige opties, is niets anders dan een superieur spel; Montherlant komt er
nooit toe een gedragsregel definitief vast te leggen en, zoals Gaëtan Picon het
uitstekend zegt:
‘dans l'alternance de l'hédonisme et de l'héroïsme, seul l'hédonisme est
vécu: l'alternance détruit précisément l'héroïsme, on ne passe pas de l'un
à l'autre, on ne goûte pas l'héroïsme comme un fruit, sans qu'il engage
totalement. A la place d'une contradiction tragique, ou d'un engagement
fécond, Montherlant nous propose un éclectisme décevant.’7.
Misschien is het niet zo paradoxaal de krachtige Montherlant te vergelijken bij Gide,
de kille intellectueel van wie hij op het eerste gezicht zo verschillend is. Ook
Montherlant is steeds ‘disponible’: komt hij voor een tweesprong te staan, dan blijft
hij uitermate gehecht aan alles waarvan een eventuele keuze hem zou frustreren. Een
wereld vol gloed en pracht, vol landschappen en vruchten, de schoonheid van de
efeben, het lichaam van de vrouwen, hoe kan hij daaraan verzaken? Maar te midden
van de zinnelijke vervoering gebeurt het dat hij aan de verhevenheid van het
jansenistische ideaal terugdenkt. Nauwelijks echter heeft het strenge contemplatieve
leven hem bekoord of hij herinnert zich de felle emoties van het stadion. Er is bij
Montherlant
‘l'absence d'un pouvoir de refus qui lui eût permis de dépasser ses contra-
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dictions en se choisissant.’8.
Alleen in de literatuur heeft Montherlant de contradicties van zijn persoonlijkheid
volledig kunnen uitleven. Zijn literair werk is voor hem een uitlaatklep en een soort
laboratorium: elk personage fungeert als een proefkonijn, belast met het engagement
waartoe hij zichzelf niet heeft kunnen overhalen. Dergelijke projecties en de klinische
analyse die erbij hoort verlenen aan Montherlants stukken, die door hun vormelijke
perfectie maar al te zeer aanleunen bij het zuiver literair theater, een grote
onbehaaglijke koelheid. Kan, zoals G. Picon het stelt, het feit dat Montherlant alle
engagement van zich afwimpelt als een bewijs van lafheid doorgaan? Iedereen is
zich ervan bewust dat Montherlant zeer egocentrisch en zelfgenoegzaam was. Maar
hem als laf doodverven, een man die zich zo dikwijls moedig, ja vermetel betoonde,
is een al te oppervlakkige en ongetwijfeld verkeerde interpretatie. Zijn
gedesengageerde houding zullen we veeleer verklaren uit een gemis aan diepe
overtuiging en uit een negatieve visie op de wereld en de gemeenschap.
Niet alleen door eindeloos tussen heroïsme en hedonisme te balanceren houdt
Montherlant zich ver van het gewoel. Noch de politieke spanningen, noch de
economisch-sociale toestand van de massa's die in onze moderne mierennesten
dooreenwriemelen, raken deze egotist, die de consumptiemaatschappij vanuit de
hoogte beschouwt. Tegenover de slaven die uit zijn op geld, comfort en vulgaire
genoegens bewaart hij een misprijzend stilzwijgen. In uren van subtiliteit gaat zijn
voorkeur naar het ontleden van de atmosfeer en de rivaliteiten in de oude adellijke
colleges, naar het herdenken van de Übermenschen die in de Oudheid van hun
persoonlijke waardigheid bewust waren, en dat stofferig compendium maakt van
zijn Carnets een echte rommelkamer. Als Montherlant zich zo op afstand houdt van
de hedendaagse realiteit, komt het dan doordat hij zoals Mallarmé offert aan een
mystiek van de literaire schepping? Ook een dergelijke cultus is hem totaal vreemd.
De literatuur leent zich evenzeer tot ‘l'assaut et la défense’ en met Cendrars heeft
Montherlant gemeen dat het tijdrovende schrijven hem soms ergert omdat het hem
van actie en plezier afbrengt. De keuze tussen het werk aan de schrijftafel of het volle
leven vormt een nieuw dilemma en een nieuwe ‘alternance’! Zou de vrouw er, ten
langen laatste, in slagen deze ongenaakbare aan zich te binden? Hoewel Montherlant
zich steeds van Costals gedistantieerd heeft, kan men nochtans niet loochenen dat
hij met een latente vrouwenhaat behept is. Met haar drang naar geluk en affectieve
stabiliteit kon de vrouw, diep ingeschakeld in het bestaan als ze is, slechts een dodelijk
gevaar betekenen voor deze dilettant, bij wie elke
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mogelijke beknotting van zijn bewegingsvrijheid onmiddellijk vluchtreacties teweeg
brengt. Aldus beleeft Montherlant geen enkele levenshouding wérkelijk en hecht hij
zich alleen aan het uiterlijk vertoon ervan; provocatie en discipline zijn in zijn ogen
gelijkwaardig; hij blijft vreemd aan het tumult van onze eeuw, weigert van de
literatuur een ersatz van mystiek te maken en hoedt zich voor de vrouw: nooit, in
geen enkel domein, engageert hij zich ten volle. Het gaat hier niet om een vulgair
laf-zijn. De diepe reden is dat Montherlant er een totaal nihilistische levensvisie op
nahoudt. Als het zo is dat alles tegelijk geprezen en afgekeurd kan worden, dan
betekent dit dat niets de moeite loont om echt verdedigd te worden, dat alles in feite
ijdel is en dat ‘les prétendus contraires du monde’ slechts gelijkwaardig bevonden
worden omdat ze even zinloos zijn.
De originaliteit van Montherlant ligt er misschien wel in dat hij aan een verregaand
dilettantisme de gestrengheid paart van een Prediker die God zelf zou hebben
verworpen. Laten we zijn ‘officiële’ meesterwerken niet al te schools bekijken en
aan de luidruchtige exhibities van zijn jeugdboeken niet te veel belang hechten: sport,
stieren, fysieke kracht, oorlog, kameraden, dat jeugdig enthousiasme is slechts
oogverblinding. ‘Service inutile’ had Montherlant al in 1935 geschreven, maar vanaf
1957, in de Carnets, worden de grondvesten van zijn oeuvre zichtbaar. Op al hun
bladzijden verkondigen deze bundels maximes, souvenirs en commentaren het
fundamentele ongeloof van de auteur, de nietigheid van alle waarden, de ijdelheid
van elk streven. Men kan erin lezen dat elke beschaving geleidelijk herleid wordt tot
tekstfragmenten en stukken van kunstwerken ten gerieve van enkele estheten, vóór
de tijd ook die laatste overblijfselen overspoelt. ‘Roule torrent de l'inutilité’, de
uitroep van Le Maître de Santiago weerklinkt in alle werken van Montherlants laatste
jaren: Le Chaos et la Nuit, 1963, Va jouer avec cette Poussière (Carnets 1958-'64),
1966, La Marée du Soir (Carnets 1968-'70), 1971, - zelfs de titels zijn betekenisvol.
Zo krijgt de lezer een nieuwe kijk op het gehele oeuvre. Verdoken thema's komen
aan het licht: in de meeste teksten worden tal van vervalsituaties, ontbinding van
beschavingen en machten, de nederlaag van het individu, het afslijten van
gedragsregels en waarden met een soort welbehagen afgeschilderd. In zijn verbittering
moet Don Alvaro vaststellen dat een algemene degeneratie zich over de ridderorde
van Santiago en over geheel Spanje verspreid heeft. ‘La nuit qui tombe sur notre
monastère’ vervult Soeur Angélique met een dodelijke angst, maar nog veel meer
ducht ze de andere duistere ‘nacht’ die haar geest overmant, die van het onafwendbare
ongeloof. In La Guerre civile is het Romeinse rijk een reusachtig door hyena's betwist
kadaver geworden. Sommige personages schijnen zich zelfs te willen afwenden van
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een bestaan dat alleen geschapen is om te ontaarden. Vandaar hun wantrouwen
tegenover de vrouw die het leven doorgeeft en hun weerzin voor de voortzetting
ervan in het kind, dat klaar staat om al onze dwalingen te herbeginnen. Door hem
aan te kondigen dat ze zwanger is, discrediteert Inès de Castro zich op slag in de
ogen van Ferrante, de oude koning die ‘l'âge de l'indifférence’ bereikt heeft.9. ‘Cet
art apparemment apaisé procède de la haine de la vie et du lendemain’, noteert
Bertrand Poirot-Delpech zeer pertinent.
We begrijpen dan ook waarom Montherlant van de gehele Oudheid alleen het
stoïcisme overhoudt. En is die ‘veine chrétienne’ wel iets anders dan een echo van
de beschimpingen van de Prediker? Uit het christendom licht Montherlant de caritas
om er alleen een geest van hoogmoedige verzaking van over te houden. Hij apprecieert
het dat men in de adellijke school Notre Dame du Parc de wereld en al het tijdelijke
leerde misprijzen. En de jansenisten die, zoals Don Alvaro, nog slechts streven naar
een volledige onthechting, bieden volgens hem een bewonderenswaardig antwoord
aan de universele vergankelijkheid en aan de lichtzinnigheid van het mensdom. De
luciditeit die ons de nietigheid van de wereldse dingen openbaart, is voor Montherlant
het teken van de menselijke meerderwaardigheid. Hij minacht al wie in de verblinding
of in de illusie leeft en al wie zich slechts om materieel welzijn bekommert. Ferrante
gooit zijn zoon in de gevangenis wegens ‘mediocriteit’. In zijn zoon, die hij dwaas
en gemeen vindt, ziet Georges Carrion10. slechts een ondraaglijke last. De
onverbiddelijke analyse die hij van de doorsneemens maakt, onthult ons een miskend
facet van Montherlants talent. In verschillende romans ontleedt hij - wreed, sarcastisch,
maar klinisch nauwkeurig - het mechanisme van onze kleinheid en van ons bekrompen
egoïsme, onze fundamentele angsten en ons zelfbedrog. Les Célibataires, die
buitengewone portrettengalerij van kleinburgerlijke edelen, is een meesterwerk dat
de Flaubert van Bouvard et Pécuchet met geestdrift zou hebben ondertekend. Van
Andrée en Solange, instinct-vrouwtjes bekommerd om hun geluk, dom maar sluw,
krijgen we in Les Jeunes Filles een lange, nijdige dissectie. De arme Celestino in Le
Chaos et la Nuit is het prototype van de eenzame maniak die in zijn droomwereld
totaal is opgegaan. Al deze personages vormen als het ware een collectie larven die
door de entomoloog-schrijver koel geobserveerd wordt. In de overtuiging met dat
bedroevend gekrioel niets gemeen te hebben en hemelsbreed te verschillen van het
merendeel van zijn obscure tijdgenoten, vindt Montherlant zijn trots. In dat perspectief
doet hij de Übermenschen en asceten van de geschiedenis als persoonlijke mythen
fungeren in de mate dat hij hun levenshouding beschouwt als een uitdaging en een
extreme
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ethische keuze, ontworpen als een antwoord op een niet onophoudend bewustzijn
van de beperkingen van de menselijke conditie.
Maar het is evident dat Montherlant nooit een stoïcijn of een jansenist zou worden.
Het masker op de wanhoop gedrukt, het gebaar dat al het contingente uit de weg
ruimt zijn houdingen die hij alleen op esthetisch plan kan waarderen. Eerbied voor
de menselijke waardigheid en verzaking aan de wereld kunnen tot mooie en nobele
attitudes leiden, maar als men aan zulke gedragsregels een absolute waarde toekent,
worden ze op hun beurt luchtspiegelingen. Don Juan, de ridder, de asceet zijn voor
Montherlant niets meer dan vrome prenten: hij bewondert hun houding als een reactie
in de tweede macht, maar met de metafysische revolte of de morele code die erachter
schuilen kan hij zich niet verzoenen. Bevinden we ons dan voor een tabula rasa?
Montherlant schijnt nochtans niet van alle streving afstand gedaan te hebben: hij is
geen beoefenaar van de zen geworden, hij hokt niet samen met Diogenes in een ton
en zijn werk is vol agitatie, geweld en luidruchtigheid. Het is inderdaad zo dat in ons
uiterst begrensd leven toch één enkele waarde overeind blijft. En, hoe teleurstellend
het ook zij voor veeleisende geesten, hoe verrassend voor de lezer die de diepten van
Montherlants oeuvre niet gepeild heeft, de enige waarde is het plezier. Meermaals
herinneren de Carnets er ons aan hoe zinnelijk Montherlant is: alleen aan het plezier
en de letteren hecht hij belang - en de literaire schepping, beurtelings onderhevig
aan ‘l'assaut et la défense’, is dan nog een bijvorm van de wellust. Hoewel
Montherlants nihilisme hem belet een credo te onderschrijven en hem doet twijfelen
aan de opportuniteit van een revolutie, toch drijft zijn zucht naar sensueel genot hem
ertoe zich in avonturen te storten, landschappen te ondergaan, vrouwen te omhelzen
en kunstwerken te bewonderen. De wijze, superieure man die hij denkt te zijn blijft
natuurlijk steeds bewust van het relatieve van alle dingen, maar zijn de sappigste
vruchten niet degene die het vlugst rotten? In zijn afschuw voor het plebs dat zijn
dagelijkse taak vervult en slechts kleine, bekrompen emoties kent, voelt Montherlant
zich verplicht zijn hoogmoed bot te vieren in de meest extreme bevredigingen en de
meest ongewone sensaties; hij zal de hardste sporten beoefenen, de onbereikbaarste
landen verkennen, met de gevaarlijkste vrouwen slapen, het wapengekletter en de
strijd in de arena opzoeken. In de literatuur zal hij uiteindelijk zijn hoogste troost
vinden: hij projecteert er alle tegenstrijdige opwellingen van zijn wezen in; in de
kringloop van zijn fascinaties kiest en beschrijft hij met welbehagen de ene extreme
attitude na de andere; hij beeldt helden uit die, in de moeilijke situatie waarin ze zich
bevinden, de hautaine taal spreken die ook bij hem zou opgekomen zijn, als hij
tenminste hun opvattingen volledig had kunnen de-
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len, - helden die telkens een aspect van zijn persoonlijkheid belichamen en op wier
hoogte hij meent te leven. Aldus is Montherlants oeuvre, waarin sommigen een
voortdurende aansporing tot zelfoverwinning en zelfverwezenlijking menen te
ontwaren, in de allereerste plaats het oogverblindend spel van een hooghartig nihilist,
die zich heeft weten te troosten met het zinnelijke genot, het dilettantisme en de
kracht van het flonkerende woord. De fameuze tweeledigheid - ‘veine chrétienne,
veine profane’ - van Montherlants inspiratie raakt dus slechts aan de oppervlakte van
zijn geschriften: het is het komen en gaan van een onbestendig egotisme. De diepe
realiteit van zijn oeuvre onthult zich veeleer in de verdeling ervan over drie
onderscheiden genres, elk met een specifieke toon en functie: de essays verkondigen
de vergankelijkheid van alle dingen; de romans hekelen de stompzinnigheid van
onze evenmensen; het nobele genre, het toneel, vertoont mooie, fascinerende
silhouetten, die het noodlot trotseren. Montherlants roem berust op een misverstand:
de prachtige stijl van zijn theater verbergt slechts handige literatuur zonder enige
spontaneïteit en de tegenstrijdige uitspraken van zijn personages bevatten geen spoor
van een doctrine. Hetgeen men vandaag de dag het meest bij Montherlant apprecieert
- zijn maximes, de noblesse van een anachronistische taal - en hetgeen hem tot een
academisch monument versteent, zal niet bestand blijven tegen de tijd; daarentegen
hebben de onmeedogende en indringende analyses van zijn romans, Les Célibataires,
Le Chaos et la Nuit, de grootste kans om de lezers van morgen nog te boeien.

Eindnoten:
1. Personage uit de romancyclus Les Jeunes Filles. Deze cyclus omvat: Les Jeunes Filles, 1936,
Pitié pour les Femmes, 1936, Le Démon du Bien, 1937, Les Lépreuses, 1939.
2. Personage uit de romancyclus La Jeunesse d'Alban de Bricoule. Deze cyclus omvat: Le Songe,
1922, Les Bestiaires, 1926 en werd in 1969 met een nieuwe titel, Les Garçons, aangevuld.
3. De scène waarin de auteur in gedachten verzinkt voor het graf van zijn voorvaderen op het oude
kerkhof van het kasteel te Montherlant bevindt zich in Service inutile, 1935.
4. De nefaste invloed van de machtswellust op het karakter wordt aangetoond in La Guerre civile,
1965, dat ons de epische strijd tussen Caesar en Pompeius verhaalt.
5. Notre Dame du Parc, prototype van de colleges waaraan de grote ‘rechtse’ families van voor
1914 hun zonen toevertrouwden, de opvoeding die men er kreeg, de intrigues die er gesponnen
werden, vormen het onderwerp van Les Garçons, 1969.
6. Le Maître de Santiago, Postface, Gallimard, 1947.
7. G. Picon, Panorama de la Nouvelle Littérature Française, Gallimard, 1960, p. 78.
8. G. Picon, op. cit., p. 78.
9. Inès de Castro en Ferrante zijn de hoofdpersonages van het bekende stuk La Reine morte.
10. Personage uit Fils de Personne.
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Daniël de Vin / Profiel van een uitgever: Klaus Wagenbach
In het academiejaar 1967-1968, waarin Herman Uyttersprot is gestorven, hadden in
de Deutsche Bibliothek te Brussel een reeks lezingen over Franz Kafka plaats, o.a.
door Marthe Robert en Max Brod. Op 26 april 1968 gaf Klaus Wagenbach, bekend
om zijn monografie over Kafka, met topografisch materiaal over dorp en slot Wossek
een antwoord op de concrete vraag ‘Wo liegt Kafkas Schloß?’. Het was kennelijk
zijn bedoeling met een onderzoek naar realia te waarschuwen tegen overdreven
speculatieve, metafysische interpretaties van Kafka's roman ‘Das Schloß’.
Wagenbachs lezing viel veertien dagen na de aanslag van Josef Bachmann op
Rudi Dutschke te Berlijn en ik herinner mij dat de spreker het liever over deze actuele
gebeurtenis had gehad. Op die dag kreeg Wagenbach te Brussel de gelegenheid zijn
uitgeverij aan het Belgische publiek voor te stellen. Ik citeer de namen van de
schrijvers Kurt Wolff, Johannes Bobrowski, Günter Grass, Hans Werner Richter,
Ingeborg Bachmann, F.C. Delius, Wolf Biermann.
‘Das schwarze Brett’, de almanak van de uitgeverij, brengt in zijn eerste uitgave
van 1965 als inleiding een In memoriam op Johannes Bobrowski en als eerste bijdrage
een passage uit Kurt Wolffs ‘Autoren/Bücher/Abenteuer’, met de titel ‘Autor und
Verleger’. Ik zou willen stellen dat de auteur Bobrowski en de uitgever Wolff
Wagenbachs voorbeelden zijn, dat die stukken een programmatisch karakter hebben:
literatuur verheven boven de politieke scheiding van Oost en West enerzijds en een
soort van liefdesverhouding tussen uitgever en schrijver anderzijds.
De 35-jarige Klaus Wagenbach, om politieke redenen als lector bij Fischer
afgedankt, start in 1965 boordevol idealisme met een eigen uitgeverij, slechts geholpen
door een secretaresse. Hij is zich van het gevaar van isolement bewust en doet een
oproep tot de lezer om met hem te corresponderen. In een interview met de Berlijnse
krant ‘Spandauer Volksblatt’ antwoordt hij op de vraag welke fouten hij denkt te
moeten vermijden:
‘Ein schlechtes Manuskript anzunehmen
(wird hoffentlich nicht passieren).
Ein gutes Manuskript abzulehnen
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(wird trotzdem passieren).’1.

Deze vraag is dit jaar bijzonder actueel, nu Wagenbach een manuscript van Yaak
Karsunke, ‘Josef Bachmann/Sonny Liston. Versuche, aus der Unterklasse
auszusteigen’, heeft geweigerd. Is dit de aanleiding geweest tot de splitsing op 1 juli
van de oude ‘Wagenbach Verlag’ in een nieuwe ‘Wagenbach Verlag’ en een ‘Rotbuch
Verlag’? De achtergronden van het conflict dat tot de splitsing leidde, zijn moeilijk
te achterhalen. Beide partijen schijnen de ware socialistische gedachte voor zich te
willen reserveren. ‘Rotbuch’ verwijt Wagenbach dat die niet in staat was zijn
voornemen om de uitgeverij te collectiveren uit te voeren en daarom een aanleiding
zocht om naar zijn oorspronkelijk eenmansbedrijf à la Kurt Wolff terug te keren.
Daarbij zou Wagenbach in feite steeds kapitalistisch gebleven zijn. ‘Wagenbach’
van zijn kant noemt de tegenpartij een burgerlijke bende, die zich achter het masker
van een socialistisch collectief verbergt.
Niet het leedvermaak dat in sommige perscommentaren op deze gebeurtenissen
doorklonk - een paar jaar geleden koesterde ‘Wagenbach’ nog de illusie een linkse
eenheidsuitgeverij te worden - gaf aanleiding tot het schrijven van deze kroniek,
maar de gedachte dat het wel eens boeiend kon zijn te onderzoeken waar voor
Wagenbach de grenzen der literatuur liggen.
Vooraleer ik het over Wagenbachs literaire opvattingen heb, zal ik een overzicht
geven van de activiteiten van de uitgeverij in het verleden en ik zal eindigen met
enkele beschouwingen over de toekomst.
De eerste belangrijke reeks, de ‘Quarthefte’, bestaat sinds 1965 en bevat hedendaagse
literatuur in eerste uitgaven. Met de ‘Rotbücher’ gaat in 1968, het jaar van de
studentencontestatie, een politieke reeks van start die aan Nieuw Links en de
Buitenparlementaire Oppositie (APO) is opgedragen. Literatuur en politiek worden
netjes van elkaar gescheiden: Klaus Wagenbach is voor de ‘Quarthefte’, Wolfgang
Dreßen voor de ‘Rotbücher’ verantwoordelijk. In zijn ‘Thesen zu einer neuen
Buchreihe’ citeert Dreßen als eerste en laatste these Walter Benjamin:
‘1. “Die Verwandlung des politischen Kampfes aus einem Zwang zur
Entscheidung in einen Gegenstand kontemplativen Behagens, aus einem
Produktionsmittel in einen Konsumartikel ist für diese Literatur das
Kennzeichnende” (Walter Benjamin).
(...)
10. “Die Tendenz allein tut es nicht” (Benjamin). In jedem Falle ist vor
der Flut politischer Literatur erst einmal Mißtrauen am Platze.’2.
Dreßen keert zich tegen politieke literatuur vanuit zijn overtuiging dat het verloop
van de geschiedenis geen keten van noodlottige gebeurtenissen is,
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maar een veld van mogelijkheden, dat echter strategisch dient te worden georganiseerd
om niet uit te monden in de absolute vrijheid die met de absolute macht verbonden
is. Met zijn ‘Rotbücher’ wil hij de theoretische grondslag leveren die voor deze
organisatie nodig is.
In 1968 verschijnt de eerste ‘Quartplatte’: ‘Wolf Biermann. Vier neue Lieder’
(met o.a. het lied ‘Drei Kugeln auf Rudi Dutschke’), een plaat die Philips om politieke
redenen niet had willen maken. Ook de Deutsche Grammophon GmbH, die ze in
Wagenbachs opdracht zou maken, krabbelde terug. Wagenbach laakt zowel het
zelfbewustzijn van de DDR (verbod voor Biermann om in het openbaar op te treden)
als dat van de BRD: ‘Zensur und Stilisierung zum Märtyrer in der Absicht, die Inhalte
Biermannscher Poesie nicht diskutieren zu müssen.’3. Bij Biermann gaat het om
literatuur en politiek, om literatuur die hij uit de politieke werkelijkheid distilleert.
Eveneens in 1968 geeft Klaus Wagenbach een ‘Lesebuch’ uit met de ondertitel
‘Deutsche Literatur der sechziger Jahre’, en samen met Michael Krüger de eerste
‘Tintenfisch’, een ‘Jahrbuch für Literatur’.
Na vijf jaar heeft Wagenbach 67 boeken op de markt gebracht, waarvan de totale
oplage meer dan 600.000 bedraagt. Hij is tevens van mening dat hij niet langer
progressieve literatuur en socialistische theorie op een kapitalistische manier kan
uitgeven. De nieuwe statuten voorzien dat het kapitaal niet uit de uitgeverij mag
worden getrokken en dat over personeels-aangelegenheden collectief moet worden
beslist. Iedereen is het er echter over eens dat beslissingen over het al dan niet
aannemen van manuscripten niet kunnen worden gecollectiveerd.
In 1970 brengt Hans Magnus Enzensberger zijn tijdschrift ‘Kursbuch’ van
Suhrkamp naar Wagenbach over. Om de onafhankelijkheid ervan te garanderen
richten beiden voor het tijdschrift een eigen vennootschap op. Enzensberger stelt dat
een links produktiemiddel (het tijdschrift ‘Kursbuch’) nu in de handen van de
producenten (de auteurs en medewerkers) werd gebracht. Er staat een team van drie
man achter: redacteur Karl Markus Michel in Frankfurt, uitgever H.M. Enzensberger
en Ingrid Karsunke in Berlijn. Deze laatste zorgt voor de coördinatie met de uitgeverij
Wagenbach.
Sedert 1970 verschijnen er in de reeks ‘Rotbücher’ ‘Sozialistische Jahrbücher’.
In 1971 publiceert Erich Fried zijn eerste Shakespearevertalingen, die in
tegenstelling tot die van zijn beroemde voorgangers Schlegel en Tieck onverkort en
zo letterlijk mogelijk zijn, opdat o.a. de klassen en standen die op verschillende
taalniveaus verschijnen, ook in de Duitse vertaling tot hun recht zouden komen.
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De ervaringen van bijna twee jaar collectieve werkzaamheid leiden op 1 juli 1971
tot de oprichting van een GmbH (te vergelijken met een pvba), waarin de nieuwe
structuur van de uitgeverij juridisch wordt vastgelegd. Aan de basis ligt het inzicht
dat solidariteit en kapitaalbezit + hiërarchische structuren elkaar uitsluiten. Er wordt
een literatuur gewenst die politieke inhouden met esthetische kwaliteiten en
lustgevoelens verenigt, een literatuur die de bestaande kapitalistische toestanden als
veranderbaar beschrijft. Er wordt ook bepaald dat de uitgeverij niet kan worden
verkocht en dat, als ze zou worden opgeheven, het kapitaal naar een socialistische
organisatie dient te gaan. Het collectief bestaat op 1 juli 1971 uit elf medewerkers:
Eberhard Delius, F.C. Delius, Wolfgang Dreßen (lector), H.A. Fimmel, Ingrid
Karsunke, Manfred Naber, Wolgemuth D. Pfäfferling, Helga Scheller, Michael
Schneider, Katia Wagenbach, Klaus Wagenbach (lector). De stichters van de GmbH
zijn Naber en Klaus Wagenbach.
Eind oktober 1971 wordt Rotbuch 29 (‘Über den bewaffneten Kampf in
Westeuropa’), een boek met de politieke theorie van de Baader-Meinhof-groep, in
beslag genomen. Begin november wordt tegen de eerste rode kalender (‘Roter
Kalender 1972 für Lehrlinge und Schüler’) vooral in de Springerpers geageerd,
waarop op besluit van het Berlijnse Amtsgericht Tiergarten de halve oplage (ca.
35.000 exemplaren) in beslag wordt genomen. Spoedig verschijnt echter een tweede,
‘durchschnüffelte’ uitgave, waarin blijkt dat 32 regels werden gecensureerd.
In 1972 geven Karlheinz Braun en Klaus Völker een literair-politiek jaarboek van
het Duitstalige toneel uit: ‘Spielplatz 1. Jahrbuch für Theater 71/72’ (verschenen als
Quartheft 60/61). Het bevat bijdragen van Hartmut Lange, Heiner Müller, Peter
Hacks e.a.
Naar aanleiding van de acties van de politie eind 1971 tegen zijn uitgeverij, schrijft
Wagenbach: ‘Wir werden weiter das veröffentlichen, was wir für schön, lustvoll und
politisch wichtig halten.’4. Op een andere plaats heeft Wagenbach het over de
‘politiek-literaire gebruikswaarde’ van zijn Quart-hefte; hij wil eigenlijk niet zo graag
een esthetisch systeem opstellen, maar noemt toch enkele redenen om manuscripten
af te wijzen: wanneer die onduidelijk zijn of tot subjectief protest beperkt blijven en
de maatschappelijke toestanden niet doorzichtig maken en als veranderbaar
beschrijven, wanneer ze van de illusie van de vrijheid van het individu in de
kapitalistische maatschappij uitgaan.5. Hij noemt concrete voorbeelden van die
gebruikswaarde als Dieter Fortes ‘Martin Luther & Thomas Münzer’, een stuk dat
het overgeleverde geschiedenisbeeld van de Duitse Hervorming op zijn kop stelt,
dat de afhankelijkheid van de politiek-religieuze bovenbouw van het mo-
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nopolische kapitaal laat zien en op die manier het kritische bewustzijn van de huidige
machtsverhoudingen bevordert; of zijn ‘Tintenfisch 4’, een verzameling van teksten
uit 1970 van auteurs die nadenken over het uitzicht van de maatschappij met cultuur,
die de geprivilegieerde auteur niet meer nodig heeft.
Voor Klaus Wagenbach ligt de taak van de literatuur in het veranderen van het
bewustzijn, om aldus te komen tot verandering van de maatschappij. Ik wil aan de
hand van de projecten ‘Tintenfisch’ en ‘Lesebuch’ nader op zijn literaire opvattingen
ingaan.
De inktvis is voor Wagenbach het symbool niet van een culinaire, maar van een
levendige literatuur die vergankelijk is en het antibeeld van de onvergankelijke,
zogenaamde klassieke literatuur, die volgens Wagenbach al te vaak als alibi wordt
gebruikt en werkelijkheidsvreemd is. Wagenbachs leesboek wil het spiegelbeeld zijn
van het traditionele schoolleesboek. Het heeft een ongewoon grote verspreiding
gekend - er verschenen bijna 100.000 exemplaren van de eerste uitgave - maar werd
tot nog toe alleen in Nederland als officiële lectuur in het programma van middelbare
scholen opgenomen. De aangevulde en gewijzigde uitgave van 1972 bevat een
nawoord door Wagenbach met de titel ‘Möglichkeiten, Fragen zu stellen’.6.
Wagenbachs leesboek onderscheidt zich op drie punten van traditionele leesboeken:
er werden geen teksten ingekort, er werd geen indeling volgens genres gemaakt en
de auteurs werden gehonoreerd. Wagenbach houdt een pleidooi voor de hedendaagse
literatuur, die volgens hem zo moeilijk toegang vindt tot de scholen omdat deze
literatuur de bestaande maatschappij in vraag stelt. Hij karakteriseert de literatuur
van de jaren zestig als een anti-autoritaire literatuur, die geen antwoorden geeft, maar
vragen stelt die bij de lezer verdere vragen dienen op te roepen. Hij neemt de
gelegenheid te baat om zelf enkele principiële vragen te stellen. Zo is hij van oordeel
dat de hedendaagse literatuur, hoewel ze zich richt tot een geprivilegieerd publiek,
nog slechts in beperkte mate een literatuur voor de geprivilegieerden is omdat ze de
emancipatie bevordert en formeel verstaanbaarder is dan vroeger. Hij beschouwt de
literatuur als een agent tegen haar eigen klasse, die de gedachte van de burgerlijke
heerschappij kan helpen vernietigen, toestanden als veranderbaar kan beschrijven
en door middel van de taal en de fantasie kan meewerken aan de constructie van
utopieën.
Het blijft de vraag of bij het afwijzen van Karsunkes documentair-agitatorische
tekstcollage door Wagenbach - het boek verschijnt in de herfst bij ‘Rotbuch’ - wel
literaire criteria de doorslag hebben gegeven en in hoeverre het niet eerder een
machtsstrijd en een psychologisch conflict is geweest dat de energie in de oude
Wagenbach-uitgeverij erg verlamde. Ik
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heb de indruk dat de splitsing, die door beide partijen wordt betreurd, om deze laatste
redenen onvermijdelijk was geworden.
Op het eerste gezicht bestaan er voor de buitenstaander tussen het herfstprogramma
van ‘Wagenbach’ en ‘Rotbuch’ slechts geringe verschillen. De persoonlijke uitgeverij
van Wagenbach verliest de titel ‘Rotbücher’, maar zet dezelfde reeks met dezelfde
lector onder een nieuwe naam, ‘Politik’, verder. De collectieve uitgeverij Rotbuch
brengt in de serie ‘Rotbücher’ voortaan politieke en literaire boeken onder, met de
bedoeling de politiek geïnteresseerde abonnee op die manier ook met progressieve
literatuur kennis te laten maken. Naar een lector voor de politieke teksten wordt nog
uitgekeken.
De almanak ‘Das schwarze Brett’ bestaat niet meer: Wagenbachs nieuwe almanak
heet ‘Zwiebel’, die van Rotbuch ‘Das kleine Rotbuch’. Rotbuch behoudt ook de rode
kalender en maakt een eigen platenserie ‘Rotkehlchen’.
Van de elf leden van het voormalige Wagenbachcollectief zit de meerderheid
weliswaar nu bij Rotbuch, daartegenover staat echter dat bijna alle auteurs voor
Wagenbach geopteerd hebben. Enzensberger zit met zijn ‘Kursbuch’ en met Ingrid
Karsunke aan de kant van Rotbuch.
De Berlijnse adressen: Verlag Klaus Wagenbach, 1 Berlijn 31, Jenaer Str. 6 en
Rotbuch Verlach GmbH, 1 Berlin 31, Jenaer Str. 9 verschillen even weinig als de
programma's. Rotbuch beschouwt Wagenbachs succes in het verleden als een
gemeenschappelijk succes, een visie die ze in de toekomst zullen moeten bewijzen.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Das schwarze Brett 1, 1965, p. 59.
Das schwarze Brett 4, 1968, p. 16-17.
Das schwarze Brett 4, 1968, p. 11.
Das schwarze Brett 8, 1972, p. 33.
Das schwarze Brett 7, 1971, p. 42.
Klaus Wagenbach (uitgever). Lesebuch. Deutsche Literatur der sechziger Jahre, 19722, p.
206-215.
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Boekbesprekingen
Poetisch erfdeel
Poëzie lezen zal wel steeds, afgezien van de school, een liefhebberij van enkelen
blijven. Deze liefhebbers zijn doorgaans, analoog met de ware melomanen, mensen
die genietend willen grasduinen op een zo uitgestrekt mogelijk gebied. Zij sluiten
zich niet op met een paar lievelingsdichters, een school, een tijd. De reeks Poëtisch
Erfdeel der Nederlanden (Uitg. Heideland-Orbis, Hasselt) komt hun wensen tegemoet.
Reeds tachtig deeltjes van deze reeks bloemlezingen, die heel het gebied van onze
letteren bestrijkt, zijn verschenen. Wij vermelden hier de laatst gepubliceerde:
73. Gery Helderenberg: Ante Terminum.
74. Marnix van Gavere: Voorbij de Tijd.
75. Achilles Mussche: Onvoltooide Symfonie.
76. Petrus Aug. de Genestet: Lachen wij den hemel tegen. Ingeleid door Wim J.
Simons.
77. Johannes Marijnen: Breng de waarheid...
78. Willem Gijssels: Een vedel in den avond. Ingeleid door Ludo Simons.
79. Ferdinand Vercnocke: Deltaland.
80. H.W.J.M. Keuls: Mens en muzen nabij. Ingeleid door Elisabeth Zernike.

Alb. W.

Literaire herdrukken
De eerste roman waarin Johan Daisne zich openbaarde als een zeer belangrijk schrijver
De trap van steen en wolken (Uitg. Paris-Manteau) beleeft zijn 10de druk. Men vindt
er voor de eerste maal volledig de artistieke wereldbeschouwing van Daisne in
uitgewerkt, die hij ‘magisch realisme’ heeft genoemd en die in wezen een der
honderden varianten is van een romantische filosofie. Dit ‘jeugdwerk’ blijft belangrijk.
Ward Ruyslinck heeft met ups en downs heel wat goed werk van langere of kortere
adem geschreven. Vraagt men mij welk zijn gaafste, meest geslaagde boek is, dan
antwoord ik: zijn éérste, de korte roman of lange novelle De ontaarde slapers
(Paris-Manteau). Het boekje beleeft terecht zijn 8ste druk. Zonder misbruik van
woorden: een meesterwerkje.
De Wilde Jaren van Piet van Aken is een hard, ook hard geschreven boek over de
naoorlogse ontwortelde stadsjeugd die zich overgeeft aan wreedaardige agressiviteit
en banditisme; tevens boort het innerlijke conflicten open tus-
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sen misdaad en schuld, boosheid en zuiverheidsdrang. In sociaal én psychologisch
opzicht is dit een krachtige roman, met grote beheersing geschreven. Hij beleeft zijn
4de druk (Paris-Manteau).
De Reynaert-Uitgaven (Brussel) brengt een nieuwe druk van De Schone Voleinding
van Anton Coolen, het bekende vervolg van Kinderen van ons volk. Omdat hij schreef
over simpele lieden van de Brabantse buiten, werd Coolen door een bepaalde literaire
kritiek wel eens met de nek bekeken. Men verloor daarbij uit het oog dat hij een
eigen stijl heeft geschapen, een eigen lyrische toon en dat hij bovendien een superieure
verteller was. Hij zal nog worden vertaald en herdrukt als die dikke nekken lang zijn
vergeten.
Van Simon Vestdijk verschijnt als ‘Miniboek’ bij Orion N.V. (Brugge) De Oubliette,
een novelle daterend van 1932, die, indien ik me niet vergis, voor het eerst in de
Vrije Bladen verscheen. Het is een der beste novellen die ik van deze uiterst
vruchtbare auteur met hoogten en laagten, heb gelezen.
Dezelfde uitgever biedt ons de vierde uitgave aan van De reis naar Ispahan, roman
van Frans van Isacker. Ook hier is het thema, zoals meestal bij deze schrijver, ontleend
aan het intermenselijk verkeer, meer bijzonder het familiaal milieu, dat dramatische
spanningen vertoont, die met fijnzinnig gevoel en hoge intellectuele distinctie worden
ontleed. De kern van Van Isackers werk is een diep existentieel bewustzijn, dat
voortdurend peilt naar de mysteriën van gebondenheid, geweten, liefde en dood. Hij
is in korte jaren als schrijver een der voornaamste vertegenwoordigers geworden van
de christelijk-humanistische levenshouding in onze letterkunde. Blijkbaar met veel
succes.
Na de vele afzonderlijke uitgaven die vele werken van Streuvels de laatste jaren
hebben gekend, na het grote succes van de uitgave Volledig Werk, blijkt de
belangstelling voor Streuvels nog niet voldaan. De nieuwe uitgave van Tien van
Streuvels (Uitg. Orion, Brugge), tien impressionistische en realistische verhalen uit
zijn gehele oeuvre, blijkt daarop te wijzen.
Alb. W.

Ontmoetingen
Deze bijzonder leerzame reeks boekjes over moderne Nederlandse en Europese
schrijvers (Uitg. Orion, Brugge) is de kaap van de honderd afleveringen gepasseerd.
Aflevering 101 is gewijd aan Wies Moens. De schrijver Eric Verstraete is een
zinderende bewonderaar van heel het oeuvre van de dichter en prozaïst en tevens
van diens politieke loopbaan. Het boekje is kritiekloos geschreven maar in
bio-bibliografisch opzicht goed gedocumenteerd en dus leerrijk.
In kritisch opzicht grondiger en even serieus gedocumenteerd is de studie van
Willy Spillebeen over Hubert van Herreweghen (nr. 102). De inleiding tot leven en
werk van de dichter Guillaume van der Graft (Ds. W. Barnard) door Lenze L. Bouwers
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gesprek te kort uit (39 blz.) in verhouding tot de belangrijkheid van deze figuur. Meer
dan een oppervlakkige kennismaking werd het helaas niet. De bibliografie van en
over, aan het einde, is degelijk en nuttig.
Alb. W.

Vergilius vertaald
Bijna tien jaar nadat hij de eerste helft van de Aeneïs vertaalde, laat Anton van
Wilderode in dezelfde reeks de eclogen van Vergilius verschijnen (Publius Vergilius
Maro. Bucolica. Herdersgedichten, ingeleid, vertaald en toegelicht door A.v.W.,
Brugge, Desclée de Brouwer, Orion-reeks, 1971, 165 p.). In de inleiding beschrijft
de auteur het leven en het werk van Vergilius en karakteriseert hij de dichter: naast
zijn menselijke, religieuze en profetische trekken looft Van Wilderode vooral
Vergilius' zin voor de natuur. Hier missen we wel een korte inleiding over de
herdersgedichten in de Griekse en Latijnse literatuur. Elke ecloge wordt kort ingeleid:
omschrijving van inhoud, structuur en interpretatie, waarbij meerdere verklaringen
aangegeven worden. Een korte literatuurlijst ontbreekt. Dan volgt de vertaling, meestal
in vijfvoetige rijmloze jamben maar met een grote ritmische beweeglijkheid; de
omzetting is getrouw en vlot leesbaar. Bij de vertaling worden talrijke noten gevoegd
die voor het begrijpen van de tekst noodzakelijk zijn. Duidelijk heeft Van Wilderode
in de eerste plaats een didactisch doel nagestreefd: aan leerlingen van de tweede een
uitstekende vertaling en commentaar aanbieden van de Bucolica; we twijfelen er
echter niet aan dat elke poëzieminnaar zal grijpen naar deze vertaling, die alle vroegere
omzettingen in het Nederlands overtreft.
M. Pinnoy

Het stenenrijk
Op het eind van de bundel Het stenenrijk van Lucienne Stassaert (nieuwe nijgh
boeken 57, Brugge, Sonneville / 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1973, 117
blz.) komt nog een Dossier voor waarin de schrijfster informatie verstrekt o.m. over
de teksten die in de bundel werden opgenomen. Het appendix is een soort
schrijversdagboek met aantekeningen over lecturen en plannen. Het ontstaan van de
opgenomen teksten wordt in telegramstijl toegelicht, ook over de bedoelingen van
de schrijfster leert de lezer iets. Dit dossier kan als overbodig toevoegsel ervaren
worden, maar het is evenzeer tekst als de rest en overigens qua schriftuur niet zozeer
verschillend van de overige teksten. Alleen werd het fragmentarisme dat de bundel
kenmerkt, erin ten top gedreven. De overige teksten wekken door het gebruik van
iets als stream-of-consciousness-technieken de schijn van een zekere psychologische
en narratieve gebondenheid. Ik vind er echter evenveel brokkelingen en scherven in
als in het dossier. Een vergelijking van een fait-divers, zoals L. Stassaert er eentje
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afdrukt bij het eerste verhaal Maar dit is erger, met de verwerking ervan in haar
tekst, moge doen uitschijnen hoezeer haar schriftuur afwijkt van een lineaire narratieve
gebondenheid. Voor zover het hier gepast is te zeggen dat zij over een en ander
schrijft, kan men stellen dat zij het meestal heeft over marginale figuren. In de zes
teksten ontmoet men wezens die vanuit de eenzaamheid of de verdrukking ‘niet meer
ja’ kunnen zeggen. De dood lokt als enig mogelijke verlossing. Maar de schrijfster
benadert de miserabilistische materie langs zeer experimentele wegen doordat zij
het verhaalgegeven als bewustzijnsgegeven opvat, de tekst dus van binnen uit laat
groeien en hem met eigenzinnige syntactische of typografische procédés opbouwt.
Het gevaar bestaat dat dergelijke eigenzinnige schriftuur evenzeer cliché wordt als
de chronologische en causale lineariteit van het klassieke verhaal. Eentonigheid is
er het gevolg van. Het switchen met bewustzijns, gezichtspunten, ik-personen en
zelfs lettertypen ten spijt, konden deze teksten mij in elk geval maar weinig boeien.
Marcel Janssens

De roep van de tokeh
Peter Andriesse (geboren 1941), die al een verhalenbundel en een roman publiceerde,
verzamelde acht stukjes waarvan ik aanneem dat ze autobiografisch zijn (De roep
van de tokèh. brokjes indies jeugdsentiment. Amsterdam/Brussel, Paris-Manteau,
1972, Marnix-pocket 77, 86 blz.). De eerste tekst, Kleine topografie, vermeldt een
aantal gebeurtenissen in zijn levensloop tussen 1941 en 1971. Wat hij in de overige
stukjes vertelt, heeft betrekking op een fragmentje daarvan, nl. de jaren 1951/52-54,
die hij in een internaat te Pematangsiantar op Sumatra doorbracht. De inleidende
topografie schetst het raam waarin de herinneringen aan de Indische tijd geplaatst
kunnen worden: het zijn autobiografische genrestukjes of situatieschetsen die haast
allemaal te maken hebben met een inwijdingsritus, meer bepaald in de taboesfeer
van de seksualiteit. Dat wordt in de topografie voorafgebeeld en zelfs verlengd over
het moment heen van de terugkeer uit Sumatra naar Rotterdam. De sentimenten die
hij oproept in de beslotenheid van het internaat - het oord van de verboden spelen -,
scheppen wel een speciale sfeer, te meer daar de exotische omgeving het jeugdgevoel
van vervreemding en gevangenschap nog aanscherpt. Maar als geheel is het bundeltje
voor mij althans niet veel zaaks. De schetsjes zijn te mager, te banaal. Zoals de
schrijver in een motto, ontleend aan De toteltuin van Jeroen Brouwers, te verstaan
geeft, kan het optekenen van deze jeugdherinneringen voor hemzelf wel een
opluchting betekend hebben, maar ik vraag me af of het ten gerieve van de lezer
allemaal wel hoefde.
Marcel Janssens
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Voorspel tot extase
Deze titel en het daarbij horende gedicht uit de bundel Soms teken ik mij clown (Gent,
Yang poëzie reeks 38, 1973) van Georges Daemen, karakteriseert tamelijk goed de
toon en de sfeer van deze verzen: rustig nog, beheerst zich verdiepend in de
vanzelfsprekende en daardoor meestal onopgemerkte charme van de kleine dingen.
En vooral niet vooruitlopend op de grote gevoelens, die van de ‘extase’, die vooral
in de poëtische verwoording zo gauw uit de hand lopen. Georges Daemen beschikt
over een gelukkige dosis zin voor relativiteit, en wat in zijn werk als dichter nog
belangrijker is, over het vermogen om de echtheid van echte - d.w.z. alledaagse, of
invoelbare, of niet dichterlijk gecultiveerde - emoties in eenvoudige woorden aanwezig
te stellen:
‘op je gezicht teken ik
een witte cirkel met daarin
je oog en je oog en je neus
en je mond en je naam en je
stem
een witte cirkel op je gezicht
en de stilte die nat over
je wangen sijpelt.’ (30)

Dergelijk gedicht is misschien geen Grote Poëzie, maar het is wel van een gaafheid
die de geforceerde opzettelijkheid van zoveel literaire oefeningen, zowel in het
taalexperiment als in de situatievondsten van het nieuw-realisme, doet vergeten.
Lang niet heel de bundel van Daemen is van die kwaliteit. Sommige gedichten blijven
bij de onpoëtische eenvoud van de belijdende mededeling of doen een commerciële
toegeving aan de vondstenjagerij van vele nieuw-realistische grapjassen. Maar de
boven beschreven authenticiteit, zowel in de gevoelens zelf als in het voorzichtige
taalgebruik, maken een bijzonder verfrissende indruk. En dan is er ook nog - het mag
wel eens gezegd - de positieve toon van ongecompliceerd maar niet naïef en niet
geforceerd optimistisch geloof in de waarde van zo verdachte en/of misbruikte zaken
als vriendschap, liefde, een zonsopgang, god.
Hugo Brems

Oostfronters
Bij de Etnika-uitgaven (Postbus 287, Antwerpen) verscheen een eerste deel van de
geschiedenis der Vlamingen aan het Oostfront. Het is gewijd aan het ‘Vlaams
Legioen’. Omdat dit boek niet met politieke bedoeling is geschreven, maar als een
documentair geschiedkundig relaas van de feiten, hoort een korte bespreking ervan
in ons tijdschrift thuis. Zij kan de historici en de belangstellenden in de geschiedenis
van de Vlaamse beweging interesseren. Het materiaal voor deze geschiedenis werd
verzameld door A. van Arendonk (pseudoniem van een groot-invalied) en bestond
uit oorlogsdagboeken, Russische, Duitse, Tsjechische e.a. geschiedkundige
documenten en studies, kortom, een indrukwekkende historische feitenverzameling.
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militaristische geest die men erin vindt en de cultus voor hen die ik geen glorierijke
helden maar tragisch ver-
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woeste levens wil noemen, een reële betekenis. Historisch belangstellenden kunnen
hier veel gegevens vinden over de oorsprong en de groei van de antibolsjevistische
Oostfrontbeweging in nationalistische en katholieke milieus, het ontstaan van de
Vlaamse ‘Waffen SS’, de lotgevallen van het Vlaams Legioen, de onmenselijk harde
training, de bloedige tocht van front tot front tot de barbaarse gevechten in Rusland,
waar het na de strijd rond Leningrad omzeggens werd uitgeroeid.
Ook voor hen die zich niet interesseren voor geschiedenis, in casu vooral militaire
geschiedenis, is dit boek een gruwelijk ‘document humain’ (of ‘sterk verhaal’ als
men wil), dat de onmetelijke wreedheid van de oorlog bloot vertoont, met de
nuchterheid van een verslag.
Bovendien laat voor mij, die de opvattingen van de samenstellers van dit boek
niet deel, heel dit verhaal van bloed en tranen een wrange smaak in de mond, omdat
heel veel van deze eenvoudige, goede jongens de dood werden ingejaagd - voor de
hoeveelste maal in de geschiedenis? - door de schuld van (thuisblijvende) zogenaamde
leiders, die hen door hun rampzalig woord hebben verblind.
Alb. W.
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De laatste ronde
Pijnlijke ervaring tijdens zonnige vakantie
Zopas ‘Natte sneeuw’ van Stig Dagerman herlezen.
Voor ik met vakantie ging naar het buitenhuisje (tussen de zelfgeplante bomen)
zocht ik wat vakantielectuur bij elkaar. Dat werd dan:
- ‘Vanwege een tere huid’ van Anton Koolhaas, een der mooiste en ontroerendste
romans de jongste tijd gelezen.
- ‘The diaries of F. Kafka’, in een handige Penguin-editie (want ik lees veel te
moeilijk Duits), omdat ik daar tot nu toe te weinig in gelezen heb.
- ‘Wat je zegt ben je zelf’, dagboeknotities van Cees Buddingh', want die moet
ik na de vakantie gaan interviewen (en nu besloten alles wat ik van Buddingh'
nog niet gelezen heb zo vlug mogelijk te lezen).
- ‘Over alles’, een Bulkboek-bloemlezing van de stukjes van Nico Scheepmaker,
omdat ik een grote fan ben van hem, omdat hij een uniek verschijnsel is en
omdat het vakantie is.
- ‘Cruijff, Hendrik Johannes, Fenomeen’, van diezelfde Scheepmaker, omdat ik
wil weten of een voetballer, zelfs als hij Cruijff heet (en niet Cruyff, zoals uit
dit boek blijkt), iemand langer dan 90 minuten kan boeien (het kan niet, maar
gelukkig boeit Scheepmaker altijd).
- ‘Histoire de l'Infamie - Histoire de l'Eternité’ van J.L. Borges, uiteindelijk niet
gelezen.
- ‘Antichambre’ van Clem Schouwenaars, gewoon omdat ik graag op de hoogte
blijf van wat Schouwenaars schrijft.
- ‘The Saddest Summer of Samuel S’ van J.P. Donleavy, een auteur die ik (moet
ik tot mijn schande bekennen) pas vrij recent heb leren kennen en die me boeit.
- L'enterrement de la Sardine’ van Fernando Arrabal, een ontgoocheling, eerlijk
gezegd.
- ‘De brieven van Van Gogh’, niet in gelezen, omdat deze mooie uitgave
(Wereldbibliotheek) uiteindelijk niet met fatsoen kan gehanteerd worden liggend
op een (zelfgezaaid) gazon, of hangend in een (verkleurde) strandstoel.
- ‘Natte sneeuw’ van Stig Dagerman, omdat ik onlangs ‘Zonder trommels en
trompetten’ van Jeroen Brouwers las, een prachtige novelle, waarin Brouwers
het voortdurend heeft over zijn aan een studie over schrijvers die zelfmoord
pleegden werkende vriend Lorentz Blanke, die zelfmoord
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pleegde, waarmee dus duidelijk Dirk de Witte bedoeld wordt, die zelfmoord
pleegde op identiek dezelfde wijze als de door hem zeer bewonderde Zweed
Stig Dagerman. Daarom dus.
Ik had, jaren geleden, dat boek reeds gelezen (hoe lang geleden weet ik niet meer,
mijn uitgave dateert van 1965) en ik herinnerde me nog wel dat ik er toen
ondersteboven van was geweest. Na het herlezen van het eerste verhaal (het
titelverhaal) werd ik ongerust. Hoe is het mogelijk dat men zich van een verhaal dat
dus eens een zeer diepe indruk maakte niets maar dan werkelijk niets meer herinnert?
Lees ik nu zo slecht, of ben ik aan het verkalken? In elk geval, ook bij het herlezen
vond ik het een uitzonderlijk knap stuk proza. Net trouwens als het volgende, ‘Spelen
van de nacht’, eveneens over de wereld van het kind (Stig Dagerman is een van die
zeer zeldzame schrijvers die op een volwassen manier over kinderen kan schrijven,
hoe hij het precies waar maakt weet ik ook niet, ik geloof ongeveer zoals een goede
voetballer met ‘schijn’-bewegingen een tegenstrever kan passeren of een
doelverdediger op het verkeerde been kan zetten), en een verhaal dat ik eveneens
onvergetelijk zou noemen, als dat ‘onvergetelijk’ nu niet precies het woord is dat ik
hier niet mag gebruiken.
Goed: ik lees angstig verder en de eerste passage die ik me herinner (maar dan
ook onmiddellijk en haarscherp juist) zit pas in het vijfde (en langste) verhaal van
de bundel ‘Waar is mijn Noorse trui?’, een onverbeterlijk dronkemansverhaal. Het
is de passage waarin Knut, de ik uit het verhaal, met bakker Holmgren het Paviljoen,
een dansgelegenheid, bezoekt. Een andere passage die ik me herinner komt voor in
‘Onze nachtelijke badplaats’, het is het fragment over de kinderen die voor geld van
de rotsen in zee duiken. In dat verhaal, oorspronkelijk gepubliceerd in 1947, heeft
Dagerman het ook reeds over de milieuvervuiling: ‘Wat wij hier gedaan hebben is
onvergefelijk, deze zwijnerij, dit besmeuren van een natuur waarop reeën, slangen
en rendieren evenveel recht hebben, dit verpesten van water waarop de kleinste
garnaal meer recht heeft omdat het water zijn element is en niet het onze...’
Onbegrijpelijk lijkt het me nu (of onvergeeflijk?) dat ik me ook niets meer herinner
van het knappe ‘Open de deur Richard’ (‘Ik wilde alleen maar dat hij mij hielp mijn
eenzaamheid te overwinnen door in haar te dringen’), van het gewoon briljante ‘In
grootmoeders huis’, en van het aangrijpende (in het licht van zijn zelfmoord zelfs
huiveringwekkende) ‘Onze behoefte aan troost is onverzadigbaar...’ Het is een zeer
ontnuchterende, verwarrende ervaring geweest, dit (her)lezen van de verhalen van
Dagerman.
Misschien kan een of andere psychiater (een die kan ‘lezen’ natuurlijk) er zelfs
een hanteerbare werkmethode uit ontwikkelen: patiënten een aantal boeken laten
herlezen, en de passages die ze zich herinneren met lijntjes verbinden. De figuur die
zo ontstaat moet hen beslist interessante gegevens over hun persoonlijkheidsstructuur
verschaffen.
Fernand Auwera
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Roerloos
In een kort overzicht van de hedendaagse Zuidnederlandse literatuur vermeldde ik
de roman van Jan Walravens, Roerloos aan zee. Een vertaler die in opdracht van ons
Ministerie van Cultuur werkte en wellicht onbekend wenst te blijven, maakte daarvan
in het Engels: Rudderless at sea. Ik geef toe dat ik ‘roer-’ in de titel van Walravens'
boek nooit heb geassocieerd met ‘roer van een schip’. Ik heb altijd gedacht dat
‘roerloos’ betekende ‘zonder beweging’ en niet ‘zonder roer’. De Duitse vertaler van
R.F. Lissens' Flämische Literaturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, P.H.
Nelde, associeerde ook niet meer dan wat wij altijd hebben gedaan: ‘Regungslos am
Meer’ vertaalde hij (blz. 288). De Engelse vertaler heeft zich kennelijk, gedreven
door wie weet welke maritieme atavismen, laten leiden door ‘aan zee’ (‘at sea’),
waarmee allicht ‘zonder roer’ geassocieerd kan worden. Van mijn eerste schokje
bekomen, durf ik niet meer beweren dat de vertaler zich vergiste. Ik kan niet meer
zeggen of hij (zij?) de titel fout vertaalde. Ik heb er in elk geval een associatie bij
gewonnen. Ik kan de combinatie ‘roerloos aan zee’ niet meer lezen of denken zonder
dat mij ‘rudderless’ te binnen schiet. Wat Jan Walravens daar zelf van gedacht zou
hebben, doet er voor mij niet toe.
Marcel Janssens

Tolkien
(dood van de hobbitstee)
Hij is dood.
Hij is niet meer.
Het gaat van mond tot mond.
En het eens zo vrolijke dorp wordt opeens een dorp van rouw.
Men fluistert het voort, van boom tot boom, tot aan het land der elfen.
Daar, waar eeuwig liederen als nevels tussen de takken sliertten, is het stil
geworden.
Niemand zingt meer. Iedereen zwijgt.
Zelfs de dwergen zijn verdwenen, en hebben zich teruggetrokken in de anonimiteit
van het landschap.
Zij zitten bij mekaar en praten zacht, over hem die zij nu voor goed verloren
hebben.
Een vriend waarvan zij hielden. Een vriend die hen steeds had liefgehad.
De enten sterven voor altijd tot bomen. Nu er niemand meer is, die hen nog tot
leven kan brengen.
Een treurend woud, donker als een klaaglied, in de gouden morgenzon.
Een droeve stoet, van hobbits, elfen en dwergen.
Voor de laatste maal in het land der mensen, om hun vriend te begeleiden naar de
eeuwigheid.
Druppels verdriet vallen op de grauwe asfaltweg.
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Mensen stappen er langzaam overheen... Zij kijken verwonderd, naar het graf aan
hun voeten dat bedekt is met duizenden glinsterende diamanten...
Een laatste groet, van een wondere wereld, die tezamen met hem, ook dood is
gegaan...
John Tolkien overleden in Bournemouth, 2 september '73.)
Gerd De Wil
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Titdschriftenrevue
De Gids
136ste jrg., nr. 6, 1973
De herdenkingstoespraak die H. Mulisch hield ter gelegenheid van de publikatie van
het aan Ed. Hoornik gewijde ‘Schrijversprentenboek’, wordt in dit nummer afgedrukt.
Verder twee bijdragen over psychiatrie en twee over leefmilieu. R.H. van den
Hoofdakker (R. Kopland) reageert zeer genuanceerd op Foudraines ophefmakende
boek ‘Wie is van hout...’. ‘Waanzin in dienst van willekeur’ is een anoniem Russisch
document over ontwikkeling, gebruik en misbruik van de diagnostiek van schizofrenie
in de Sovjetunie. N. Wilterdink schrijft over ‘Ideologie en “milieu”’. Han de Vries
titelt een opstel: ‘Zonder natuur geen menselijk leven, laat staan cultuur’.

De Periscoop
23ste jrg., nr. 11, sept. 1973
A. Demedts geeft met grote waardering een overzicht van het poëtisch werk van E.
van Ruysbeek. Em. Janssen presenteert en bespreekt twee recente en belangrijke
Gezelle-opstellen, van resp. B.J. van Vlierden en J.J. Aerts. ‘Humor en therapie bij
Gaston Durnez’ is een erg kritiekloos fan-stukje van W. Sneeuw. P. de Vree bespreekt
de jongste roman van Claude van de Berge en onderstreept vooral de continuïteit
met het eerste werk. Neer Vantina heeft een nogal interessant gesprek met Robin
Hannelore.

Heibel
8ste jrg., nr. 2
Armand Boni synthetiseert ‘Oude en nieuwe literaire bronnen over de persoon en
het fenomeen Martin Luther’. Volgen enkele reacties op recensies. Willy Lauwens
reageert hartstochtelijk op een bespreking van zijn werken door Dries Janssen. Veel
bezonnener gaat Jan van den Weghe te werk in zijn antwoord aan Paul Hardy n.a.v.
diens bespreking van ‘Djiki-Djiki’. De man schijnt gelijk te hebben. Luc
Vancampenhout mijmert over allerhande literaire en paraliteraire problemen n.a.v.
besprekingen van recent werk van Ruyslinck, Vandeloo en Koeck. ‘Triptiek van
tellurische poëzie’ noemt Eli van Elen een opstel over de gedichten van Herwig
Verleyen. Tot mijn groot plezier trekt Dries Janssen in ‘Byzantijnse prietpraat en
lunatiek gedaas’ van leer tegen de hoogsternstige uitlatingen van Roger de Neef en
Leopold van den Brande over het creatief proces (vorig nr. van Heibel). Onder de
gedichten vooral goed werk van R. Hannelore en P. Aerts.

Nieuwe Stemmen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

29ste jrg., nrs. 6 en 7, mei-juni en juli 1973
Een novelle van Ben Nieuwenhuis, ‘Elementen’, loopt over beide nummers door.
Zij benadert de psychologie van een man die door omstandigheden va-
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dermoordenaar werd. Verder heelwat gedichten in beide nummers. In het eerste van
Jan Veulemans, A. de Longie en betere van L. Gruwez. In nr. 7 zijn het vooral de
verzen van R. Hannelore, die de aandacht verdienen. Ten slotte de gewone rubrieken
‘Poëziespiegel’, ‘Zoeklicht’ en boekbesprekingen.

Delta
Vol. 16, nr. 1, spring 1973
Na een zeer interessant artikel van J. Tinbergen over ‘Science and Man's Happiness’
volgt een reeks bijdragen over bewaring, restauratie en tentoonstelling van
kunstwerken. P.J.J. van Thiel en L. Kuiper brengen verslag uit over de beschadiging
en de herstelling van Vermeers ‘Liefdesbrief’. Het artikel is met technisch zeer
interessante foto's geïllustreerd. In dezelfde lijn ligt een artikel van J.R.J. van Asperen
de Boer over ‘Infra-Red Reflectography of Paintings’, een nieuwe techniek om de
houtskoolschetsen onder de verf van oude schilderijen te fotograferen. R. Hammacher
heeft het over de nieuwe oriëntatie van het Boymans-Van Beuningen Museum te
Rotterdam en Koen Wessing brengt een knappe fotoreportage van Koert Struyfs
balletexperimenten. Vermelden we ten slotte een reeks vertalingen van gedichten
van Mark Insingel.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
26ste jrg., nr. 5, mei-juni 1973
Enkele prozastukken van zeer uiteenlopende stijl en sfeer. Freddy de Vree schrijft
een koel en beheerst verhaal: ‘En Louise’. ‘Mona Lisa verraden’ is de geschiedenis
van een mislukte dagdroom, door Piet Valkman. Rob Bartels schrijft ‘Vier
kortverhalen’, absurde anekdoten, en Werner Verstraeten schrijft lyrisch een
jeugdbelevenis van zich af in ‘Groeten brengen’. Michel Bartosik beëindigt zijn
verhelderend essay over de thematiek in het werk van Hugues C. Pernath. Naast het
proza lezen wij voortreffelijke verzen van Maurits Mok en Nic van Bruggen. De
Arkprijs 1973 werd toegekend aan Rob Goswin; de gelegenheidstoespraken worden
hier opgenomen. In ‘Reflex’ reageert Walschap tegen Prof. Dr. W. Couvreur van de
spellingscommissie. J.J. Wesselo heeft het over nieuwe plannen om de toestand van
het literaire boek te verbeteren. Monika van Paemel zegt haar zegje in de kwestie
VVL/KVKV en Daniel Robberechts mijmert over zijn privé-bibliotheek.

Raam
nr. 95, juli 1973
Enkele min of meer geestige stukjes in de rubriek ‘Journaal’ zijn afkomstig van J.J.
Wesselo, C. Verhoeven en Frans A. Janssen. J.J. Wesselo publiceert bovendien twee
zgn. gedichten en een essay ‘Kunst als kunst vooralsnog’. Dat essay neemt terug de
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draad op van een vorig betoog van Wesselo in Raam nr. 90 over ‘Kritiek als kunst’.
De ontwikkeling in film en literatuur, van individualisme en ik-problematiek tot
geengageerde kunst, wordt hier schematisch ingedeeld en geprojecteerd tegen de
achtergrond van sociaal-economische verschuivingen sinds ca. 1948. ‘De vernietiging’
is een zeer introvert en traag prozastuk van Claude van de Berge. G. Knuvelder
schrijft over de betekenis van het symbool bij de romantici een zeer gedocumenteerd
essay. Ten
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slotte enkele verzen van J. van Brosterhuizen en M. Kneepkens, en enkele
boekbesprekingen.

Betoel
1ste jrg., nr. 4, nov. 1972
Een wel erg laattijdig verschenen aflevering. Jef Barthels presenteert een keuze
vertaalde gedichten uit Pasternaks ‘klandestiene lyriek’. G. Wildemeersch schrijft
‘marginalia’ bij Claus' ‘Het Teken van de Hamster’: een voorlopige inventaris van
lectuurallusies in dat lange gedicht. De poëzie in dit nummer is niet schitterend.
Amusant is wel een proza van Roobjee, dat de ‘Wij Zijn Samen Onderweg’-stijl
parodieert. Onnozel daarentegen is een woord- en letterspelletje van Johan Sonneville.
Van het lyrisch proza van Lucienne Stassaert moet minstens gezegd worden dat het
authentiek klinkt. Aardig om de pointe is ook een stukje van F. Lambrecht. Jaak
Fontier schrijft over de opvattingen van B. Russell omtrent gemeenschap en individu.
En R. Ramon leidt enkele strijdliederen uit Madagascar in.

Kruispunt - sumier
nr. 47, sept. 1973
Zoals gewoonlijk heel wat poëzie en kort proza in deze aflevering. Zoals gewoonlijk
ook is de kwaliteit ervan nogal uiteenlopend. Niet onaardig is het ‘Derde damverhaal’
van Wilfried van Craen. Speels qua vondst, maar verder nogal mat is ‘Het kleine
gevaar’ van Yves Slabbinck. Bij de dichters geen enkele uitschieter. R.J. van de
Maele heeft het over ‘Poëzie en klassenstrijd’. Hij betrekt daar dichters bij als Jacob
van Maerlant, H. Gorter, H. Verleyen, V. van Saarloos en de Denen Harald Herdal
en Halfdan Rasmussen.

De Klopgeest
8ste jrg., nr. 18, 1973
Dit is wel een van de allercharmantste tijdschriften. Het valt elke keer weer op door
de homogeen hoge kwaliteit van de opgenomen gedichten. Delicaat en genuanceerd
gevoel zijn er het steeds terugkerende kenmerk van. Verder in dit nummer een korte
bespreking van de poëzie van Jacques Waterman.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
26ste jrg., nr. 6, juli-aug., 1973
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Ivo Michiels publiceert een nieuw, zeer vaardig proza: ‘De madeliefjes, lieve, de
madeliefjes’. ‘La Lorraine’ is een boeiend, sterk op de verbeelding werkend, maar
ontzettend traag verhaal van Maurits Mok. Wilfried van Craen publiceert ook een
verhaaltje, maar dat had hij beter niet gedaan. Vier dichters komen aan het woord:
L. Nolens en J. de Bruyn met minderwaardig werk, L.M. van den Brande met een
goed gedicht ‘Aan een jonge vrouw’, en Dirk Christiaens met drie zeer goede
gedichten. Serge Govaert laat het eerste deel verschijnen van een studie over ‘Jan
Wolkers, Ingmar Bergman en de Barok’. In ‘Reflex’ o.m. dagboekfragmenten van
Daniel Robberechts.

Ons Erfdeel
16de jrg., nr. 4, sep.-okt. 1973
Hans Redeker schrijft een bijdrage over ‘Het surrealistisch klimaat van Utrecht’, nl.
de aan het surrealisme en magisch-realisme verwante schildersgroep in Utrecht. Hij
doet dat vnl. n.a.v. een recente monografie door Carel Blotkamps over de schilder
Pyke Koch. Gerard Termorshuizen publiceert het verslag van
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een reis naar Lebak. Dezelfde tekst begeleidde een fototentoonstelling over die reis.
‘Wegwijzers in de Nederlandse kritiek’ noemt M. Janssens zijn rijk gedocumenteerd
overzicht van de zeer uiteenlopende tendensen in de jongste literaire kritiek. Daarnaast
bijdragen over de politieke partijen in België, het universitair onderwijs in Belgisch
en Nederlands Limburg, en de tweede golf van vrouwenemancipatie, 1968-'73.
In de ‘Kulturele kroniek’ stippen wij vnl. recensies aan over ‘Literair Lustrum 2’
en over werk van Van het Reve, E. van Vliet, W. Haesaert. Ook de bijdragen over
actualiteiten in beeldende kunst, film, toneel en muziek ontbreken niet.

Varia
- Mandragora brengt als nr. 4 van zijn 1ste jrg. (juni 1973) een reisverhaal van Car
Flanders. Erg naïef, maar ondanks het functieloze ontbreken van punten en komma's
toch goed leesbaar.
- In het Tydskrif vir letterkunde (XI, 2, mei 1973) o.m. een opstel van Elsa Nolte
over ‘Die eenheid van Gorter se Mei’.
- De Vlaamse Gids (57ste jrg., nr. 8, aug. 1973) bevat bijdragen over
massa-communicatie, aspecten van radio en T.V. Hetzelfde onderwerp wordt
voortgezet in het septembernummer (nr. 9).
- In het 2de nr. van Vestdijk-Kroniek (aug. 1973) noteren wij opstellen over ‘De
kelner en de levenden’, ‘De koperen tuin’, ‘Aktaion onder de sterren’ en ‘Het veer’.
- Tirade (17de jrg., nr. 189, sept. 1973) is gewijd aan de literatuur van Suriname.
Zéér goede teksten worden ingeleid door essays van Hugo Pos en Jan Voorhoeve.
- De VWS-Cahiers wijden een nummer (jrg. VIII, nr. 3, herfst 1973) aan Lucien
Dendooven. De inleiding is van Raf Seys.
- In het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (1973, nr. 4) een opstel
van M.H. Schenkeveld over Achterbergs ‘Spel van de Wilde Jacht’.
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 118de jaargang
nummer 10 december 1973
Gery Helderenberg / Orgelconcert
voor Vrouwe Adelheid, abdis van Male
Uit zuivere legéring zilver en lood
met holpijp en prestant noot tegen noot
staat het barokke kastje gebouwd
van duurzaam door eeuwen verjaard eikehout,
en onder de koorstemmen vier aan vier
gonst het donker fluwelen voetklavier.
De monialen zingen over uur en tijd
Gods verheven glorie en majesteit.
Men luistert in de stille intimiteit.
Johann Sebastian geeft aandachtig bescheid
en met het Orgelbüchlein van Anna Magdaleen
zweeft men vallei en heuvel overheen.
Uit Couperin danst het parelmoeren carillon
rozen en fonteinen in zomerse zon.
De monialen zingen, hoog over uur en tijd
de miniaturen der naïeveteit.
Bicinium hoor ik, doorweven groen en rood,
soms fantaseert de speelman op daglicht en dood
en engelen voeren u mee de toonladder op
In Paradisum naar de sneeuwen alpentop.
Duisternissen klaren uit, ergens ontspringt een bron,
akkoorden staan gestapeld aan de horizon.
Dan zingen de monialen over uur en tijd
de gedegen psalmen der bestendigheid.
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De pijpen glanzen zuiver zilver en lood.
Wij eten gregoriaans lijk kruim van brood.
De Cantor weeft er zijn koralen rondom.
Het hart valt open, de mond blijft stom.
De orgelist moduleert van donker naar licht
een klein kerklied voor Uw Aangezicht.
De monialen verdwijnen uit uurlijn en tijd
op de cadansen der oneindigheid.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

723

Marc Andries / Het bezoek
In het midden van het plein stonden een aantal gele gelede tramvoertuigen in
verschillende richtingen vertrekkensklaar. Mensen met lange jassen, hoeden,
omslagdoeken, dassen, hesen zich vermoeid in de geopende portieren, zochten een
zitplaats, tasten pakken en valiezen in de bagagerekken boven de bankstellen. Een
vrouw sprak luid en gebiedend tegen een klein meisje met gevlochten staartjes en
twee rode strikjes: ‘Karien (krien klonk het, krien, krien), houd'u voete thuis!’
Katherina Uytendaele zette de kartonnen reiskoffer en het verfomfaaide pakje met
eetwaren op de grond en tilde Kareltje op een zitplaatsje bij het raam, gezicht in
rijrichting, en hoopte dat hij niet ziek zou worden gedurende de twee uur lange rit
in het schuddende muffe rijtuig. Niemand kwam haar te hulp om de koffer en het
pak in het rek te hijsen. Ze weten het, dacht zij. Ze weten het en daarom houden ze
zich op afstand. Ze gaf het kind een dunne rode zuurstok: ‘Mors nou niet te veel’,
zei ze zacht en streelde haar zoontje snel even over de haren.
Door het beduimelde raam met een reclameklever voor cichorei, zag ze het
pompeuze gebouw met zuilen en een te zwaar naakt Grieks fronton waaraan een
driekleurige vlag wapperde naast het schild met de geheven handen, het wapen van
de stad. Op de verkeersweg die het plein doormidden sneed reden vrachtauto's en
een enkele zwarte, vooroorlogse taxi, dof van het vele wassen met slecht, bijtend
zeepsop.
Kareltje likte aandachtig een scherpe bloedende punt aan zijn zuurstokje. Een
lange magere man kwam tegenover hen zitten. Hij nam zijn hoed af, legde hem op
zijn hoge knieën en leunde met een elleboog tegen het raam. Hij hijgde ritmisch en
snel. Zijn blik flakkerde onguur, kwaadaardig. Dan legde hij een been over het andere
en slingerde zijn voet rakelings langs Kareltjes knieën over en weer. Raakte ze pijnlijk
toen de tram met een schok, geknars en gepiep in beweging kwam.
Het meisje met de rode strikjes stond wat verder rechtop op de zitting van een
bank, klemde zich vast aan de stalen handgreep en vertrok haar gezicht tot klowneske
maskers.
Schurend in de sporen draaide de tram met geloei van een amechtige mist-
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hoorn (zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, dacht Kareltje) een hoek
om en hobbelde slingerend en stotend door een lange rechte straat vol winkels en
onhaastige mensen op de voetpaden.
Katherina Uytendaele probeerde de blik van de grauwe knokige man te ontwijken.
Ze had de vage grijns op zijn dunne, schuine lippen gemerkt. Hulpeloos vernederd
herkende zij het teken en omdat zij het herkende voelde zij zich medeplichtig aan
het rituele spel van hinderlagen en kwellingen dat sedert de aanhouding van Ferdinand
om haar werd opgevoerd. ‘Kijk eens,’ zei ze tegen Kareltje in een poging om te
ontkomen, te ontsnappen aan de verraderlijke valstrikken, ‘een giraf’, en wees naar
een reusachtig reclamebord voor de dierentuin. Met een blos op haar wangen merkte
ze dat ze daarbij ook even de man aankeek. Die glimlachte, een blik van
verstandhouding uitzond. Een massieve brok steeg in haar borst en zij voelde haar
tepels tegen de harde gladde stof van haar bh drukken. Warme lucht steeg vanonder
de bank langs haar benen omhoog tot boven de rand van haar kousen zodat de verhitte
huid van haar dijen klam en kleverig werd.
Toen de tram de stad verliet en zachter, bijna geluidloos (alleen nu en dan het
hoempa-geluid van de hoorn uitstotend) naast de rijweg op de spoorberm onder de
kale bomen gleed, sloot zij de ogen en zwom in een koperkleurige dronken
beeldenstroom waarin vaak het gezicht van Ferdinand met radeloze gesperde ogen
opdook. En zij tastte naar Kareltjes hand en omklemde haar alsof zij die met haar
poriën wou opzuigen. Iemand riep: ‘Mama!’. Brutaal schokkend en met gekrijs van
remmende wielen kwam de tram tot stilstand. Zij sloeg voorover tegen de man die
zijn armen uitstak en zowel haar als Kareltje wist op te vangen. Vrouwen gilden.
Mannen vloekten. Kinderen huilden. Een zware vrouw lag languit met opgeschorte
rokken in het gaanpad. Ze hees zich overeind en bleef met bleek lemen gezicht en
bloedende neus op de grond zitten. Buiten krijsten opgewonden stemmen.
Katherina greep Kareltje vast: ‘Heb je je pijn gedaan?’ Hij huilde zachtjes, schudde
het hoofd met bange natte ogen en drukte zich tegen haar schouderholte. De man
duwde haar terug op haar zitplaats, stond overeind en keek door het raam. Verschrikt
keerde hij zich om: ‘Niet kijken’, zei hij hees. ‘Niet kijken!’ en duwde Kareltjes
hoofd steviger tegen haar aan. ‘Het is een ongeluk.’
Mensen die naar buiten wilden, werden door een beambte in uniform bij de uitgang
tegengehouden. ‘Niemand mag naar buiten’, riep hij. ‘Er is geen gevaar, maar niemand
kan naar buiten. Zijn er hier gekwetsten?’ Twee boeren in corduroy pakken hielpen
de gevallen vrouw overeind. Behalve
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een bloedneus bleek zij geen verwondingen te hebben opgelopen. Zij zei niets en
drukte met sidderende handen een zakdoek tegen haar neus die snel rood kleurde.
En terwijl iedereen naar de ramen drumde, keek zij schichtig met gezwollen ogen
voor zich uit en spreidde onpreuts haar krijtwitte massale dijen.
‘Een fietser’, zei de man. ‘Laat je zoontje niet kijken. Het is niet mooi.’ Daarop
baande hij zich lenig en doelverzekerd een weg naar de uitgang. Hij zei iets tot de
beambte die tegen zijn pet tikte en even ruimte maakte om hem door te laten.
Er loeide een ambulance naderbij. En dan in de daaropvolgende stilte hoorde
Katherina onder de plaats waar zij zat heel duidelijk gekerm. Een schril en gerekt
gejammer als van een kat die door een te grote kater wordt aangerand. Ook meende
zij gekrabbel waar te nemen onder de vloer van het rijtuig. Meteen zag zij dat de
drukte buiten zich concentreerde bij het raam waaraan zij zat. Een onbepaalbaar soort
angst knaagde kregelig aan haar middenrif. Ze legde een beschermende arm achter
Kareltjes hoofd en kneep haar ogen dicht. Stemmen schreeuwden tegen elkaar op.
En weer woedde de oorlog in alle hevigheid. Daken kraakten en stortten brandend
in, muren wankelden, brokkelden af, hoge vlammen laaiden door de stofwolken van
het neerploffende puin, gewonden kermden, hulpbrigades holden hopeloos ontredderd
over en weer, een man trok een afgescheurd been vanonder een betonblok, een
brandend kind vluchtte gillend door de straat, achternagezeten door met zakken
zwaaiende soldaten. Met een schreeuw opende Katherina de ogen. Achter het raam
zag zij het zwetende en besmeurde gezicht van de man. Zij sidderde toen zij de haat
zag in zijn blik. Waarom, dacht zij, waarom? En heel duidelijk rook zij bloed.
‘Hela, hela’, zei het kleine meisje met de rode strikjes en rukte aan haar arm. ‘Hela,
madam.’ Ze keek met een sproetig gezichtje en heldere blauwe ogen naar Kareltje.
‘Is u kindje ziek?’ Katherina poogde te glimlachen, maar haar ogen schoten plots
vol tranen. Ze zette Kareltje voor zich op de andere bank. ‘Neen,’ zei zij, ‘nee hoor.’
Haar hart bonsde op toen ze zag hoe het meisje de armen om Kareltjes hals sloeg en
met vochtige lipjes een zoen op de wang drukte.
‘Wel godver hier en ginder’, schreeuwde een vrouw met een rood mongoloïde
gezicht in een zwart hoofddoekje en met een knobbelige dikke hand greep zij het
meisje bij een der staartjes. Het kind gaf geen kik, kromp ineen en sloop snel naar
haar eigen zitplaats. ‘Wel godver hier en ginder, wa zulle me nu krijge’, riep de
vrouw luider. ‘Gij, gij...’ siste ze en spuwde een stank van verzuurde uien in
Katherina's gelaat. Dan richtte ze zich op, snoof, duwde met de handen en voorarmen
haar zware borsten op, schokte
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de schouders en draaide zich brutaal om.
Katherina Uytendaele wreef met beide handpalmen de tranen uit haar ogen. Onder
haar werd met zware ijzeren voorwerpen geklopt. Ze voelde de trillingen in haar
voeten. Alles is veranderd, dacht zij. Het wordt nooit meer als vroeger. En
grootmoeder heeft het al die tijd geweten, terwijl ze zweeg en met haar donkere
verloren blik langs ons heen keek, alsof haar ogen diepgevroren ijsklompjes waren
waarin zij de dagen van het verleden als veldverse groente bewaarde, de langzame
dagen met kransen van boterbloemen en fietsen met gemoedelijk krakende geverniste
houten velgen en uitstapjes met grootvaders autootje vol glimmend koper naar de
pier en de velodroom van Blankenberge, de waterval van Coo, de grotten van Han,
het Gravensteen van Gent en de joelende plage van Sint-Anneke. Het komt niet terug.
Zij heeft het voorzien: die angst voor morgen, die brullende, ziedende angst die ons
nu overspoelt, wurgt en gevangen houdt.
‘Mogen wij u verzoeken dit rijtuig te verlaten en plaats te nemen in de voorgaande
wagen’, riep de beambte. Katherina tilde haar koffer en pakje uit het bagagerek en
duwde Kareltje zacht voor zich uit.
Toen ze bij het uitstappen even omkeek zag ze twee verfomfaaide fietsen liggen,
een grote en een kleine, een gescheurd boekentasje, een met bloemen beschilderde
houten pennedoos, een hoed en een paar schoenen. Het geschreeuw dat ze eerst had
gehoord, had opgehouden. Gendarmes vormden een kring rond een paar verplegers
in witte kielen die zich vlak bij de tramwielen bukten. Aan de overkant van een gracht
stond een draagberrie in het gras. De deken die erover lag liet een kous waardoor
tenen staken onbedekt. Verder lagen hier en daar over een afstand van tientallen
meters witte lakens langs de sporen.
‘Doorschuiven, doorschuiven’, zei de man in het uniform en duwde Kareltje snel
de andere wagen in. De lucht was grijs en dik en dreigde met regen.
In het overvolle rijtuig dat gonsde en zoemde van ijlingse gesprekken vond
Katharina Uytendaele geen zitplaats meer. Ze bleef op het achterbalkon staan en
zette Kareltje op de reiskoffer. Toen de tram weer in beweging kwam, met achterlating
van de laatste wagons, keek ze naar buiten en zag de man met de dunne lippen. Hij
stond gebogen bij de draagberrie en keek onder de deken.
De tram week nu van de rijweg af en vervolgde loeiend zijn weg door een landschap
met sparrenbossen, weideland en enkele schrale akkers. Het ging snel en de rijtuigen
gingen steeds wilder schudden en snokken. ‘Ai’, riep Kareltje en kotste tussen zijn
scherpe witte knietjes op de grond. Een oude man met een rosse stoppelbaard die
een paar spatten tegen zijn geblonken schoenen kreeg vloekte met bibberende wangen.
Katherina bloosde in de
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kring die zich om haar en haar zoontje verwijdde. ‘Dat gaat allemaal naar Erkslag’,
zei een vrouw in de menigte die samendrumde als de pitten in de kroon van een
zonnebloem. ‘Jaja,’ zei de man die tevergeefs poogde zijn schoenen tegen de vloer
af te vegen, ‘ze zouden daar speciale trams voor moeten inleggen.’
‘Zeker op ons kosten, hee’, riep een andere.
‘Betalen moeten ze. Dik betalen!’
‘Zeg liever dat ze daar van onze centen te vreten krijgen.’
‘Om wat te doen?’
‘Niemendal niks.’
‘Het is een schande!’
‘Zeg dat wel, zeg dat wel.’
Bij de volgende halte, vóór een kerktoren vol bomgaten, stapten ze uit en één voor
één keken ze Katherina aan met ondoordringbare blikken die haar naar een andere,
vreemde en verwerpelijke wereld verwezen. Kareltje zat bleek en stil met bungelende
beentjes op de koffer. Huilde niet. Hikte nu en dan met harde schokken door heel
zijn lijfje.
Door het zitgedeelte naderde een andere geüniformeerde beambte. Hij stak een
gelig hoofd door de deur en keek langdurig met een diepe rimpel dwars over zijn
voorhoofd naar de vlek braaksel. ‘Ge zult gij dat straks bij de terminus wel eens
opkuisen, hee madammeke’, zei hij dof. ‘Ik zal een emmer water laten brengen.’
Katherina Uytendaele voelde zich uitgedroogd. Vuil als modderig sneeuwwater.
Die vent heeft een vossekop, dacht zij. Hij is een vos, een geniepig kereltje. Door
stoffige gebroken ramen keek zij in een ruimte gevuld met gele walmen. Vulkanische
dampen vergezeld van een dof dreigend ondergronds gerommel. En bij de terminus
stapte iedereen langs de voorkant uit en de vrouwen bekeken haar met witte blikken
alsof zij een aanstootgevende verschijning was, een gevaar voor de zedelijkheid der
burgers, een obscene bezoeking voor de gelovigen.
Een werkman met een enorme blauwe lip, een verdwaald lid van de lipschotelstam,
bracht een emmer water en een borstel. Hij hield het hoofd een beetje schuin en
beloerde Katherina langdurig. Op de omgeplooide binnenkant van de lip zaten
glimmende blaasjes als rijpe vlierbessen. ‘Mama, mama’, zei Kareltje verschrikt en
kneep in Katherina's arm. Toen hief de man de borstel en het leek een dreigend
gebaar, zodat Katherina verschrikt achteruit week en haar kind tegen zich aandrukte.
Maar de geschonden inboorling schudde langzaam het hoofd en mompelde iets, een
moeizaam geknor dat diep in zijn keel met vlezige hindernissen en overdadige
klierafscheiding worstelde. Dan maakte hij met een hulpeloze blik in de ogen
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de uitgang vrij en Katherina begreep dat hij bedoelde dat zij nu weg moest gaan.
‘Dank u,’ fluisterde ze, ‘dank u.’ Maar de man goot reeds water over het braaksel
en begon te schrobben.
De weg naar het interneringskamp liep langs weilanden waarin fruitbomen stonden
waarvan de stammen met draad waren omwikkeld. Vier schapen hielden even op
met grazen en keken belangstellend toe. Naast een lage verveloze boerderij hurkte
een klein meisje en keek aandachtig tussen haar beentjes terwijl ze plaste. Verder in
het veld stond een landbouwer bij een walmend vuur. Een klad duiven suisde in
scheervlucht over.
Bij de poort in de hoge prikkeldraadomheining vroeg een kale man met een rood
gezicht zonder rimpels of plooien Katherina's naam en keek langdurig in een schrift
met korrelige glimmende zwarte omslag. ‘Uytendaele’, zei hij met een zangerige
stem. ‘Ui-teen-dale’, herhaalde hij spellend. ‘Ha, dat is blok C zaal vijf.’ Hij wees
in de richting van een rood bakstenen gebouw met een dak van grijze golfplaten en
kleine betraliede vensters. ‘Is die meneer een politieman,’ vroeg Kareltje en keek
schichtig naar de lederen gordel met de pistoolholster. Maar Katherina liep reeds
met versnelde pas verder en haar hart bonsde alsof zij op het punt stond een lang
bewaard geheim te ontsluieren.
De bezoekzaal was een kale ruimte die door tegen elkaar geschoven tafels in twee
werd gedeeld en waarlangs aan weerszijden ruwe houten banken stonden. Er waren
alleen drie bewakers en een van hen kwam grijnzend op Katherina toe en zei met
ogen die onophoudend knipperden dat hij de koffer en het pakje moest controleren.
Terwijl hij het linnen betastte en met een dun mesje in een bolletje kaas en een salami
prikte, bewoog hij zijn tong tussen zijn lippen en loerde naar Katharina, en nadat hij
een snelle blik van verstandhouding had gewisseld met zijn twee collega's die een
stap nader kwamen, stak hij een poezelige hand uit. ‘Wil u alsteblieft u zakken
leegmaken madammeke’, kraste hij. Langdurig bekeek hij een zakdoek, twee sleutels,
een geldbeugeltje, twee tramkaartjes, een grote blauwe knoop. ‘En is dat alles
madammeke’, zei hij, terwijl plots zijn hand Katherina raakte en met snelle klopjes
over haar heupen ging. Zodat zij zachtjes ‘ai’ zei en kraakte van machteloze ellende.
‘Allee allee’, zei een van de twee anderen die naderbij gekomen was en een jong
verstandig gezicht had en een blik waarin een kinderlijke verbazing was blijven
haperen. Zijn stem was de stem van een oude man, toonloos gereutel van
doorgesneden stembanden. Hij liep met uitslaande Chaplin-voeten naar een deurtje,
opende het en zei: ‘Uytendaele’.
Ferdinand Uytendaele hief moeizaam het hoofd en greep krampachtig naar de
handgrepen aan de wielen van het invalidenwagentje. Onder zijn
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ogen zaten gespannen glazige blazen als de kropgezwellen van bepaalde vissoorten.
Hij stootte een hand aan de deurlijst, rukte nijdig maar met krachteloze armen en
verlamde toen hij aan de andere kant van de tafel Katherina met Kareltje zag. Een
dof geknars steeg uit zijn ribben die door het langdurig zitten ingezakt waren en
pijnlijk tegen zijn longen drukten. Hij poogde te glimlachen, maar besefte dat het
mislukte, dat zijn gezicht een plaasteren masker was waaraan nauwelijks de
scharnieren van de kaken te bewegen waren. Daarom kneep hij de ogen dicht en
hoorde zijn inwendige stem luidkeels schreeuwen. Dan reed hij naderbij en stootte
zijn machteloze benen tegen de bank langs de tafel.
‘Ferdinand’, fluisterde Katherina aan de overzijde. Er zat wat vaag licht op haar
haren en zij hief een hand en wuifde ermee omdat de afstand te groot was om hem
aan te raken. God, dacht zij, dit is niet echt, dit is een groteske overdrijving, zo erg
kan het niet zijn.
‘Dag allebei’, zei Ferdinand Uytendaele plots opgewekt door opvliegend stuifmeel
heen. En hij hoorde zijn stem heel ver als door de hoorn van de telefoon bij een
slechte, zwakke verbinding met geruis, gezoem en geborrel. Hij dacht, nu moet ik
uitleg verschaffen, deze toestand ontraadselen, minimaliseren, desnoods ridiculiseren,
alsof dit een spel is, een geraffineerde komedie. Maar hij vond geen woorden, geraakte
verward in onderdelen, combinaties, sleutelwoorden.
Hij keek naar de jonge bewaker die aan de hoek van de tafel had postgevat en
vroeg of hij Kareltje even mocht pakken. De man bloosde, stotterde iets over
reglementen die dat niet toelieten en dat hij het ook niet kon helpen, dat hij ook maar
zijn werk deed en dat Uytendaele hem moest excuseren.
‘Ik heb met de tram gereden’, zei Kareltje die op de tafel wilde kruipen, zodat
Katherina snel de armen om hem heen sloeg en hem tegen zich aandrukte, hem in
het haar zoende terwijl vlugge tranen uit haar ogen sprongen en zij krachtig door de
neus snoof om de snikken te onderdrukken.
‘Ik heb zuiver linnen en wat eetwaren mee’, zei ze.
Uytendaele knikte.
‘Het duurt niet lang meer’, zei hij. ‘Over twee weken is het proces. Van Lieren,
de advocaat, zegt dat hij slechts een lichte straf of zelfs een vrijspraak verwacht.’
‘Ja’, zei Katherina, ‘dat heeft hij mij ook gezegd.’ Ze glimlachte bemoedigend,
wreef met een handpalm langs haar natte wangen. ‘Lie van Rampes zit in de
gevangenis wegens diefstal’, zei ze.
‘Papa, papa!’ riep Kareltje. ‘Er is een ongeluk met de tram gebeurd!’
‘Ja’, zei Katherina, ‘twee fietsers overreden, een man en een kind.’
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‘Godochgod’, zei Uytendaele. Hij liet zijn polsen kraken en dacht: ik moet me richten
op een hopeloze aanvaarding van wat komen zal, de tijd zal uitwijzen dat dit allemaal
slechts een voorbijgaande nachtmerrie is, een mistig spel van wegebbende krachten.
Hij keek geschrokken op toen de bewaker zei dat het hem speet, maar dat de
bezoektijd om was, dat hij als uitzonderlijke gunst ter wille van Uytendaeles
gezondheidstoestand nog vijf minuten supplementair gaf en dat zij goed moesten
beseffen dat hij daarmee het reglement overtrad en hij dit volledig op eigen
verantwoordelijkheid deed.
‘Dank u’, fluisterde Katherina die hoogrood werd, en haar blik verwijdde zich in
een poging om dichter bij haar man te komen. En in de stilte die minutenlang aanhield,
die zelfs niet door Kareltje werd verbroken, kwamen plots andere bezoekers de zaal
binnen. Een rozig vrouwtje die een strompelend oud mannetje ondersteunde riep
‘Hela hela!’ en hield haar pakje krampachtig bij de koorden vast toen de bewaker
bij de deur het haar wilde afnemen. Het mannetje aan haar arm wankelde, schudde
langzaam zijn bleek gerimpeld gezicht en siste tussen de tanden van een loszittend
gebit.
‘Volgende zondag kom ik met Ida en Herman’, zei Katherina. ‘Ik ga nu maar.’
Ferdinand Uytendaele zakte weg in een grauwe muffe holte terwijl hij Katherina
met Kareltje op de arm nakeek toen ze naar de uitgang liep, zich nog even omkeerde
en een halverwege aarzelende beweging met de hand maakte. Dit gebeurt in sommige
melodramatische toneelstukken, dacht hij, dit gekwelde tafereel met stuntelige
liefhebber-acteurs die zich geen houding weten te geven, met hun armen en handen
geen blijf weten, geintimideerd door het loerende publiek in het duister. Hij steunde
zijn elleboog op de leuning van het wagentje en betokkelde met zijn vingers een
onzichtbare snaar.
Een blonde jonge man, die de zoon was van de oude man en het vrouwtje, kwam
binnen, met een houten been en elleboogkrukken. Zijn ogen smeulden in branderige
rode randen. Zijn lippen hapten luidruchtig lucht als een vis op het droge. Kogels of
gas hadden zijn longen verwoest. In de sterke, brede borst zaten flarden, vellen en
botjes, verscheurde blaasjes waaruit de lucht ontsnapte.
In het café ‘De Tramhalte’ dronk Katherina Uytendaele een aperitiefje, een
donkerrood, stroperig vocht dat alleen maar naar suiker smaakte. ‘En voor het
manneke nen oranzade, zeker’, zei de herbergierster, een dikke loensende vrouw die
onophoudelijk haar handen afveegde aan de bebloemde schort die als een fokzeil
over haar drachtige buik spande. ‘Madam is op bezoek geweest?’ vroeg zij, en kauwde
op haar woorden alsof er etens-
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resten, vleesvezels, tussen haar tanden zaten. Aan de tapkast waarop koperen kranen
glommen keken twee arbeiders van onder hun lage petten met schuine donkere
blikken toe. ‘De commerce vaart er maar wel bij, Emmerence’, zei de jongste, een
lange opgeschoten vlassige kerel met een groen werkpak vol ritssluitingen uit een
legerstock. ‘Ja, da zegde gij’, kraste de herbergierster, die de handen in de heupen
plaatste en de groene vorsend aankeek. ‘Da zegde gij, maar gij weet gij zeker niet
dat veel vroegere klanten daarvoor weg blijven. Niet dat ik daar nú schade onder
lijd. Nog niet. Maar hoe lang zal dat duren? Ik vraag het u?’ ‘Lang genoeg,
Emmerence, lang genoeg’, verklaarde de andere verbruiker. ‘Van twintig jaar tot
levenslang, dat is het tarief op de processen.’ ‘En de doodstraf,’ riep de groene. ‘Die
voeren ze niet uit’, zei de herbergierster en kruiste de handen onder haar zwangere
buik. ‘Jawel, jawel’, zei de ploegbaas terwijl hij zijn glas voor zijn mond hield.
‘Gisteren hebben ze nog een perfesser tegen de muur gezet. Alla, die was toch al aan
het sterven. Ze hebben hem van zijn doodsbed gehaald en hem op een draagberrie
gebonden en die hebben ze rechtop tegen de muur gezet.’ ‘Maar mens toch, wa da
gij nu zegt’, kraste de herbergierster met de ogen draaiend. ‘Jaja, en hij was nog niet
ineens dood, ze hebben hem nog met de revolver van vlakbij af moeten maken. Hier
achter zijn oor’, zei de ploegbaas met een vinger tegen zijn oorschelp die blauw en
gekloofd was.
‘Niet dat ik kompassie heb’, zei de vrouw, ‘maar toch, maar toch.’
Katherina Uytendaele legde haar ene hand op de andere om het beven te beletten.
Zij poogde niet te luisteren, maar de woorden galmden als klokken in een onderaards
gewelf door haar hersens. Het is niet waar, dacht zij. Het is niet waar. Dit is allemaal
een vergissing, een misverstand dat zal opgehelderd worden. Want wat heeft
Ferdinand anders gedaan dan de jongens van het dorp geholpen? Tegen de orders
in. En iedereen weet hoe gevaarlijk dat was. Hoe scherp de controle was en hoe
streng ze optraden tegen hen die de bevelen niet strikt opvolgden. Maar dat was
gisteren en niemand schijnt zich dat nog te herinneren. Waar zijn zij, die niet
tevergeefs bij hem hebben aangeklopt? Waar zijn zij nu hij hulp nodig heeft? Ze
beven en sidderen en zwijgen als vermoord.
‘Madammeke’, zei de herbergierster, ‘ge zoudt gij beter uwe kleine wat in d'oog
houden, hij heeft heel zijne oranzade al tegen de grond gegoten.’ Katherina schrok,
wou het glas grijpen, maar stootte het om zodat het aan scherven viel op het geaderde
witmarmeren tafelblad.
‘Awel awel,’ riep de zwangere herbergierster en haar buik schokte driftig.
‘'t Is proper, 't is proper.’
‘Pardon’, fluisterde Katherina nauwelijks hoorbaar. Zij verzamelde de scher-
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ven in een koperen asbak van Bock Bier. Kareltje begon zagerig te huilen. En
Katherina die verward geraakte, hopeloos verstrikt in de netten van schaamte en
vernedering, gaf hem met haar vlakke hand een klinkende draai om de oren, zodat
het kind gilde en zij dodelijk verschrikt zijn hoofdje greep en het drijfnatte gezichtje
met zoenen overdekte.
‘De kinderen moeten het uitzweten’, zei de ploegleider beschuldigend.
‘Ja,’ riep de herbergierster, ‘de kleintjes zijn de dupe. Daaraan heeft pere natuurlijk
niet gedacht.’
‘Mag ik betalen?’ vroeg Katherina mat. ‘Mag ik betalen?’
‘We kennen het soort’, zei de groene, en schraapte luidruchtig zijn keel, spuwde
naast zijn voeten op de grond en sloeg met een vlakke hand op de tapkast, zodat de
glazen, die glimmend opgepoetst naast de koperen kranen stonden, rinkelden. ‘Dat
we ze godverdomme kennen, één pot nat, zeg ik.’
De herbergierster, die bang werd, voelde dat de toestand uit de hand dreigde te
lopen, ging naast Katherina staan en opende haar door spoelwater gezwollen hand
met de dikke zachte huid vol vochtige bleke kloofjes.
‘Da's vijftien frank en vijf frank voor het glas, da's twintig frank.’
De groene, plots zachter, glimlachend, zei:
‘Allee Emmerence, allee mens, doe nu niet zo chagrijnig, 't zijn ook maar mensen.
Vooruit geef dat madammeke en hare kleine nog iets te drinken.’ De ploegleider
knipoogde, stootte zijn maat aan.
‘Hoorde niet wat Marcel zegt, Emmerence, hoorde niet goed. Anders moet u dat
geen twee keer gezegd worden. Zit er misschien ineens een stoppeke in uw oren?’
Katherina Uytendaele legde vermoeid het hoofd in de handen, sloot de ogen en
besefte dat verzet niet mogelijk was, dat zij ook wel wisten dat de tram nog een uur
weg bleef, zodat zij nergens naartoe kon en het verlaten van de herberg als een
uitdaging zou worden aangezien. Zij hoorde de herbergierster kuchen, keek op:
‘Hetzelfde’, zei ze mat. ‘En voor het manneke nog een oranzade?’ ‘Een choco’, zei
Kareltje overmoedig.
‘Kijk eens’, riep de ploegleider en toonde een gele platte likstok in een
cellofaanpapiertje. ‘Da's voor u omda gij zo'n braaf baaske zijt.’
Het was een bezweringsformule en Kareltje vergat de voorbije ellende, veegde de
laatste traan uit zijn ogen en liep lachend en blozend naar de man, die speels het
snoepje hief alsof hij een hondje op zijn achterste poten wilde laten staan. Maar
Kareltje was hem te vlug af (of was het opzettelijke berekening?), holde kraaiend
met zijn buit zwaaiend naar de andere zijde van de gelagkamer.
‘Een rap ventje, madammeke’, zei de groene. Hij slenterde met een vers
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glas bier in de hand naar Katherina's tafeltje en ging zitten met de leuning van de
stoel tussen zijn dijen. Hij dronk met toegeknepen ogen. Smakte. Zuchtte. Aan de
tapkast fluisterde de ploegbaas iets in het oor van de herbergierster, die schokkend
grinnikte en een waaiende beweging maakte met de hand.
De groene, die naar Kareltje loerde, zei: ‘Is hij al lang weg, uwe vent?’
Katherina keek in het vlakbije gladde gezicht met blauwgroene ogen en pluizige
blonde wenkbrauwen. Er ging een huivering door de vezels onder haar huid. Door
laag verraderlijk kreupelhout liep zij en struikelde en haperde aan de doornige takken,
die pijnlijk in het vlees van haar benen haakten en bloedende schrammen nalieten,
zodat zij wankelde en met beide handen naar steun greep, maar in de ijle zanderige
lucht was er niets of niemand die haar ter hulp kwam. En heel dichtbij hoorde zij de
zeurderige lallende stem van de man en zij rook de zware walm van bier en tabak.
Ik luister niet, dacht zij. Ik voel niet, dacht zij wanhopig toen zij de druk van een
hand in haar rug voelde. Een hand die langzaam kleine kringetjes beschreef. Een
brandend merkteken, een koortsige wonde.
‘Schatteke. Ik mag toch schatteke tegen u zeggen, he’, koerde de groene.
Toen, plots, gestoken door de angel van een reusachtig insekt, sprong Katherina
Uytendaele op, graaide Kareltje bij de arm en rende de herberg uit, terwijl achter
haar een hikkend gelach losbarstte en zij de herbergierster met overslaande stem
hoorde roepen: ‘Maar mens toch, maar mens toch!’ Een fietser belde verwoed,
ontweek nauwelijks de vluchtelingen en vloekte terwijl hij slingerend zijn voertuig
weer onder controle poogde te krijgen. Twintig meter verder keek hij om en schudde
een vuist.
In het betonnen hokje van de trammaatschappij zeeg Katherina hijgend op de
houten bank waarin namen en harten in het oude gekorrelde vernis waren gekrast.
‘Kom Kareltje, kom’, zei zij en streelde met beide handen door de haren van het
kind, dat haar verwonderd aankeek, als een onzeker hondje, dat de ene dag geslagen
en de volgende gestreeld wordt, zodat het niet weet of het van die hand genot of pijn
te verwachten heeft. ‘Mijn sukkelaartje’, zei Katherina en binnenin haar brak iets,
sprong een snaar en zij wendde het gezicht af en dacht: ik herken dit land niet meer,
ik heb deze mensen nooit eerder ontmoet, dit is het land niet waarin ik een onbezorgd,
ja gelukkig kind ben geweest, het kan niet, ik ben verdwaald, ik dool door onbekende
gebieden waar vreemde stammen hun twisten en vetes beslechten, dit is een land dat
gehavend en verminkt wordt door krachten die de geest aantasten, aan het geheugen
knagen, zodat de mensen als vreemden tegenover elkaar staan, met wantrouwen en
haat, dit is een land dat gevangen zit in een ijskorst, met een verkleumde ziel en
gebarsten
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idealen.
Toen de tram naderde met getoeter en gerinkel, kwam de groene in de deur van
de herberg staan. En toen zij langs reed en niet kon verhinderen te kijken, lichtte hij
zijn pet op, lachte breed en maakte een diepe buiging.
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Eddy van Vliet / Brief aan Paul S.
onze vriendschap had de geur van onrijp fruit
in een jaargetij dat de herfst schuwde
en steeds schuwen zal
zij had de adem van verwarde telefoongesprekken
en van een alles oplossende drankzucht
onze liefde was onze moed
onze moed de overmoed van russische-roulettespelers
een kogel
tegen onze lachende slapen
mijn vriend
was het klemwoord
en van het woord kwam de daad
en van de daad
niet de dood
doch de verwijdering, het verwijt, het verraad
van elkaars schaduw zijn wij de angst geworden
Abel & Kaïn werd het tedere tweelingsei
elkaar aanwijzend met de verkeerde naam.
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Wilfried Adams / De koorts der rozen
Laag na laag in de goede waters van mijn slaap
daal ik, woorden zingend die niet langer woorden zijn,
en vermoed de blauwste van mijn einders.
Ik spreid mijn harsen adem als gewaden
en vind voorgoed de vrome koorts der rozen uit.
Metaal schrijnt op metaal, glas krast op glas:
ontwaken. 't Is niets. Mijn ogen rood,
een schreeuw zonder geluid, stofgoud van gescheurde
vlindervleugels stuift. De schaduw van een
engel vlucht hoestend weg over het bebloemd behang.
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Marcel Janssens / Straks gaat weer een non dood
De Vlaamse cineasten Paul Collet en Pierre Drouot zijn bezig met de verfilming van
Maria Rosseels' roman Dood van een non (1961). De première van de film, die met
miljoenensteun van het Ministerie voor Nederlandse Cultuur een zeer dure
vierlandenproduktie (in vier versies) gaat worden, zou plaats hebben op het festival
van Cannes in het voorjaar van 1974. Kort na zijn verschijnen werd de roman in het
najaar 1962 bekroond in het Referendum van de Vlaamse Letterkundigen en kreeg
hij op de Antwerpse Boekenbeurs van dat jaar de ‘Prijs van de Vlaamse lezer’, d.w.z.
hij werd toen door de bezoekers van de Boekenbeurs als het meest gewaardeerde
boek gekwoteerd. (In 1965 won Maria Rosseels met dit boek de Literaire Prijs van
de Provincie Antwerpen.) Dood van een non haalde in 1961-62 een bestsellerpiek.
Terwijl een bestseller in relatief korte tijd hoge verkoopcijfers bereikt, zich gemiddeld
ongeveer anderhalf jaar in die hoge cijfers handhaaft en dan vrij snel wegkwijnt om
helemaal vergeten te raken (bijvoorbeeld Les Carnets du Major Thompson) of als
steady-seller verder te leven (bijvoorbeeld De Witte), noteert men tien jaar later in
verschillende grote Vlaamse bibliotheken nog altijd relatief zeer hoge
uitleenfrequenties voor Dood van een non, op sommige plaatsen zelfs nog altijd de
hoogste in de sector fiction. Het boek kent een taai succes bij verschillende leeftijdsen sociale groepen. In Vlaamse middelbare scholen werd het een ‘klassieker’ van de
lectuurlijsten. Inmiddels is het aan zijn dertiende druk toe. Het bestsellersucces van
de jaren 1961-62 bestendigde zich hardnekkig in een carrière als steady-seller. De
uitgeverij Contact (Amsterdam) bezorgde er zeven Nederlandse drukken van en het
werd vertaald in het Duits (Tod einer Nonne) en in het Frans (La Passion de Sabine
Arnauld). Een Poolse vertaling wordt voorbereid voor 1974.
Nu de bestsellenoopbaan van dit boek ‘normaal’ gaat bekroond worden met een
verfilming - van boek naar film en van film naar filmboek (De Teleurgang van de
Waterhoek en Mira en de filmeditie van 1970...) -, mag men zich de vraag stellen
naar de redenen voor dit opvallend succes van Dood van een non bij de lezer. Die
‘verklaring’ zou een literairhistorische (literairsociologische) én literairkritische
component moeten hebben: ex-
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terne en interne factoren hebben het voortbestaan van Dood van een non bepaald.
Wat volgt is een poging om een paar elementen in het (ongetwijfeld nog veel ruimer
te situeren) kader van die ‘verklaring’ te verzamelen.
Er zijn vooreerst de voor de hand liggende externe bestselleraspecten van Dood
van een non. De bestseller heeft de reputatie een dik boek te zijn en vertoont, zoals
Piet van Aken gezegd heeft, een ‘neiging tot zwaarlijvigheid’. Uitzonderingen op
deze regel zijn er natuurlijk ook: bijvoorbeeld The old man and the sea, Bonjour
Tristesse en... Love story, die alle drie niet meer zijn dan een wat gerekte novelle,
maar door de typografische vindingrijkheid van uitgevers tot commerciëler proporties
aangedikt werden. Maar vooral volumineuze boeken (bijvoorbeeld op dit ogenblik
in Duitsland Wallenstein) en trilogieën (Fr. Gulbranssens eeuwig zingende de bossen,
waar de winden om de rotsen waaien, op weg naar elkander...) maken een goede
kans om het tot bestseller te brengen. Dood van een non is een turf van 480 blz. en
omvat drie delen (nu in één volume, maar bij de eerste druk nog in twee). Boeken
met bestsellerbestemming verschijnen verder meestal in een standaardeditie voor
middelmatige prijs, niet direct als pocket, noch in een luxe-editie. De relatief hoge
prijs blijkt geen hinderpaal te zijn voor zijn commerciële carrière. Speelt hierin een
normale reflex van de psychologie van de consument die meent dat wat (te) goedkoop
wordt aangeboden, geen al te beste waar kan zijn? De externe presentatie van het
boek als waar heeft ook belang. Als ik een exemplaar van de dertiende druk van
Dood van een non bekijk, dan zie ik een stevig gebonden boek in bruinbeige vollinnen
band met een georneerd kruisbeeld (met doornenkroon of aureool?) op de voorkant,
druktechnisch perfect afgewerkt in de oude prestigieuze trant van het boek als cultureel
statussymbool en als te-conserveren-bezit (Clauwaert-boeken mogen in een
boekenkast gezien worden). Het formaat van het boek is handzaam, de bladspiegel
luchtig en rustig. Er zit een stofwikkel rond waarop aan de voorkant in statig blauw
het motief van het kruisbeeld herhaald wordt, en verder de gebruikelijke publicitaire
flaptekstinformatie bij een dertiende druk. Zo heeft de eerste druk er natuurlijk niet
uitgezien, maar wat lay-out en presentatie betreft droeg hij hetzelfde stempel van de
Boekengilde De Clauwaert, die er een erezaak blijkt van te maken haar uitgaven
druktechnisch te verzorgen. Het moge allemaal wat futiel en oubollig lijken, maar
werken deze externe kwaliteiten soms niet als hidden persuaders en signalen die in
het literaircommerciële apparaat verborgen motiveringen in werking kunnen brengen?
Treedt die terecht goed befaamde Clauwaert-presentatie niet naar buiten als een
garantie: ‘U hebt te maken met een waardevol boek’? (Wat in dit geval dan nog waar
is ook.) Vooral de vermelding van
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de vele drukken op de titelbladzijde moet voor de lezer een geruststellende waarborg
zijn.
De auteur van de bestseller is nog een externe factor (hoe eigenaardig dit ook moge
klinken). Verschillende onderzoekingen wezen uit dat nog geen vierde van de
bestsellerauteurs debutanten zijn - onder de beroemde uitzonderingen: Margareth
Mitchell, Françoise Sagan, Jan Cremer, Erich Segal... De meeste bestsellerauteurs
hebben al wat werk, al of niet succesrijk, op hun actief, of ze maakten naam op een
niet-literair gebied. Zo hebben zij meestal zelf al wat vakkennis verworven en het
publiek van zijn kant staat niet tegenover een helemaal vreemde naam. Zo was de
auteur van de verschillende keren herdrukte trilogie Elisabeth - Ic segh adieu - Het
derde land (1950-52) en van Ik was een kristen (1957 in twee delen, sindsdien nog
4 drukken in Vlaanderen alleen) reeds een veelgelezen romanschrijfster toen Dood
van een non verscheen. Ze had een jeugdboek geschreven, en vooral de dagboeken
van Spieghelken (in boekvorm in 1952, door de provincie Antwerpen bekroond als
het beste jeugdboek voor de periode 1953-55), met het vervolg O Marolleke, hadden
haar bij jongere en oudere lezers een sympathieke reputatie bezorgd. Bovendien
waren deze spieghelkens tevoren via de krant populair geworden. Rond 1960 was
zij reeds een bekende en erkende journaliste. In de krant en in tijdschriften voor
jongeren (bijvoorbeeld Jong Cultuurleven) schreef zij vooral over film - en over
religieuze problemen, maar daarover verder. In die jaren werkte zij mee aan
programma's over film in de Vlaamse Televisie. Zo werd zij ook via het scherm een
bekend ‘gezicht’ voor wie haar nog niet mocht ontmoeten op een van haar talrijke
voordrachten, want welke (al of niet katholieke) school of vereniging in Vlaanderen
hebben haar toen niet voor een lezing of debatavond uitgenodigd? Zij moet in de
jaren 1960-65 een van de meest actieve voordrachtgevers in Vlaanderen geweest
zijn. Kortom, rond de tijd van de eerste publikatie van Dood van een non was zij een
zó bekende persoonlijkheid dat haar collega Gaston Durnez over haar een boekje
kon schrijven in de reeks ‘Idolen en Symbolen’ van Lannoo (1963). (In die reeks
waren boekjes verschenen over James Dean - kennelijk een idool - en Harry Mulish
- toen óók nog een idool.) Zij was zélf als rijke, ernstige, strijdvaardige persoonlijkheid
op Vlaanderens publieke forum de faam van haar Dood van een non voorafgegaan.
Dit boek kwam meteen als auteursnaam naar de lezer toe, met de in alle culturele en
ideologische lagen van Vlaanderen bekende naam ‘Maria Rosseels’ als waarmerk
van kwaliteit op het kaft. Jarenlang had zij zich met literaire en extra-literaire (in
hoofdzaak journalistieke) activiteiten een zeer ruim potentieel lezerspubliek van
‘bekenden’ verworven. Die bekenden
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hebben in Dood van een non een bekende ontmoet. Het bestsellersucces van de
Roman over Sabine Arnauld was in de volle betekenis van het woord een persoonlijk
succes van Maria Rosseels.
De weerklank van een boek in de sectoren van recensie en kritiek is nog een andere
externe factor. Dit veelvuldige bespreken van een boek vormt een sneeuwbaleffect
(hoe beperkt, sociaal gezien, het terreintje moge zijn waarover die sneeuwbal rolt);
een veel besproken boek wordt een boek waarover men spreekt; na korte tijd moet
men er over kunnen meespreken, wat zeg ik: men moet het gelezen hebben om te
kunnen meespreken in bepaalde socioculturele kringen. Vooral als het over een
‘besproken’ boek als Dood van een non gaat. Welnu, er is destijds heel wat te doen
geweest rond Dood van een non! Literaire critici en theologen en moralisten,
journalisten en chroniqueurs in tijdschriften, vrijzinnigen en gelovigen, leken en
religieuzen... wie heeft er toen niet zijn zeg gehad over deze roman? Het feit dat
vrijzinnigen dit boek van een uitgesproken katholieke schrijfster zo sympathiek en
begrijpend onthaalden, het feit dat de besprekingen zo talrijk werden, replieken
uitlokten, zo een diepgaande indruk maakten en ondertekend werden door mensen
met naam die men niet in literaire rubrieken placht aan te treffen, het feit ten slotte
dat uit de recensies bleek dat het boek veel meer dan een literair fenomeen voor de
literaire pagina was: dat alles maakte van het verschijnen van Dood van een non een
gebeurtenis in het culturele leven van Vlaanderen. Daar kon de lezer niet náást kijken.
Natuurlijk kan men terecht opmerken dat de interne kwaliteiten van het boek deze
geanimeerde receptie in de kritiek hebben bepaald. De kritiek heeft zeker de faam
van dit boek niet gemáákt of artificieel opgepept (gesteld dat de kritiek alléén in staat
zou zijn om er op die wijze een boek bij de lezer door te drukken, bijvoorbeeld in
het utopische geval dat alle recensenten zich eendrachtig achter een boek zouden
scharen...). Een succes van meer dan tien jaar bij het lezerspubliek kan zeker het
resultaat niet zijn van een gunstige of ongunstige receptie in de kritiek. Toch hebben
de frequentie, de herkomst, de omvang en de diepgang van recensies in de jaren
1961-62 zeker de verspreiding van het boek beïnvloed. Een zó geprezen boek (met
zo'n inslaande titel...) wordt gewis door boekhandelaars, bibliothecarissen, leraars
en dergelijke zonder risico's aangeprezen. Het moet in het najaar 1962 een zeer gewild
geschenkboek geweest zijn.
Een ander extern verkoopspromotorisch element is de publikatie van een boek in
het fonds van een erkende boekenclub, in dit geval De Clauwaert. Dit zorgde meteen
voor een gegarandeerde eerste oplage, voor verspreiding in de boekhandel, voor
recensies, voor afzet in bibliotheken en scholen. Het boek werd beslist niet verloren
neergezet in een naam- of merkloze
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produktie, maar in het fonds van een boekengilde die reeds ander opgemerkt werk
van de schrijfster publiceerde en naast haar enkele andere vooraanstaande Vlaamse
auteurs regelmatig uitgeeft. Deze editoriale context fungeerde als bijkomend
vertrouwenwekkend element van degelijkheid. Het feit dat het boek bij dezelfde
uitgever blééf, verhinderde zijn blijvend succes in Vlaanderen niet, evenmin als het
feit dat het ook nooit in een goedkopere uitgave, bijvoorbeeld in pocket- of
paperback-editie werd aangeboden (wel een paar keer in een zgn. integraalband),
waardoor Dood van een non zijn image van degelijk, duurzaam en kostbaar (hoewel
niet te duur) boek kon behouden.
Een laatste en zeer belangrijke externe factor die een bestsellersucces bepaalt is:
timing, d.w.z. het moment waarop en de context waarin een publikatie naar de
potentiële lezer toegaat. Een boek moet iets te zeggen hebben in een constellatie
waarin vele lezers bereid zijn ernaar te luisteren, of het kan zijn
achttienmaandencampagne van bestseller niet beginnen. Wat en wat niet heeft Love
Story te danken gehad aan de hele socioculturele context waarin het in februari 1970
bij de uitgever van de mémoires van Svetlana Stalin en van de Kennedy-story
verscheen? Waarom kon het in 1971 onder honderdduizenden kerstbomen liggen,
in de Oude en de Nieuwe Wereld? Wie kan al de raaklijnen tekenen tussen deze
onverbiddelijke smartlap en het zogenaamde romantische ‘derde bewustzijn’ van de
Seventies? De moeilijkheid is precies dat deze context zo moeilijk wetenschappelijk
te analyseren valt, wat met zich brengt dat de al of niet gunstige timing van een boek
grotendeels aan controle ontsnapt. De moeilijkheid van de niet-voorspelbaarheid van
een boeksucces hangt ermee samen. Daarom bestaan er zo weinig bestsellerrecepten.
In de meeste gevallen is een bestseller er, zoals een vallende ster. Men kan hem
vooralsnog niet programmeren, omdat het omringende gesternte waarin hij moet
‘uitstulpen’, zo moeilijk kan worden afgelijnd en vooral omdat het gunstigste moment
voor zijn lancering met te veel risico's en imponderabilia bepaald moet worden.
Welnu, men mag zeggen dat er geen gunstiger moment geweest is voor het
afsterven van Sabine Arnauld dan precies 1961. Had de uitgever zulks gezocht of
gewild, hij had het boek niet gelukkiger kunnen ‘timen’. (Er werd in dit geval helemaal
niets bewust ‘getimed’: de persoonlijkheid van de schrijfster en het boek wáren er
nu eenmaal en ze meldden zich toen hun uur gekomen was.) Achteraf gezien lijkt
dat natuurlijk een gemakkelijke affirmatie. Maar als de wijdvertakte historische
context waarin Dood van een non opdook en ging meespelen, grondig genoeg
geanalyseerd kon worden (grondiger dan ik het hier en nu kan doen), zou kunnen
blijken hoezeer deze bestseller - ik gebruik de term helemaal niet denigrerend -
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vastzit in en aan het algemeen geestelijk klimaat in Vlaanderen in het begin van de
jaren 1960. Ik laat de literairhistorische context nog buiten beschouwing. (Men zou
de vraag kunnen stellen op welk moment en op welke evolutielijn in de geschiedenis
van de Zuidnederlandse roman dit boek intertextueel gesitueerd moet worden, en of
romantechnische eigenschappen van het boek zijn succes in een context van
verhalende teksten mede hebben bepaald.) En als de literatuurgeschiedenis ‘een
systeem van systemen’ zou zijn, wat doet dit systeem in de bovengenoemde algemener
context? Speelden literair-romaneske eigenschappen van Dood van een non mee in
zijn succes of is dit voor veruit het grootste deel aan nogal gemakkelijk ‘extra-literair’
genoemde factoren toe te schrijven? Ik acht er mij niet toe in staat, dergelijke vragen
naar de inter- en contextualiteit van dit boek bevredigend op te lossen. (‘Das Wahre
ist das Ganze’, maar dat is wat veel gevraagd.) Wel kan ik iets laten doorschemeren
van het intellectuele, godsdienstige, binnen- en interkerkelijke klimaat waarin de
non opgroeide, beminde en stierf.
Men kan dit boek niet begrijpen (laat staan ‘verklaren’ in de betekenis waarin
bijvoorbeeld L. Goldmann de term ‘explication’ gebruikt) als men de context van
de preconciliaire katholieke geloofsbeleving niet kent. Kenmerken van die traditionele
geloofsbeleving zijn: verticalisme, dualistische, zelfs manicheïstische mensopvatting,
ascetisme en puritanisme in de praktijk van goddelijke en kerkelijke geboden. Er is
in zo'n godsgeloof een onoverkomelijke afstand tussen de menselijke en de goddelijke
wereld. God is zeer ver en zeer hoog in zijn absolute transcendentie, terwijl de
bestemming van de mens, de nieteling in het universum, ligt in het transcendente
rijk van een hiernamaals. God is ‘le Dieu caché’ van Pascal, Hij spreekt de mens niet
aan, en de sterren zwijgen verpletterend. Binnen dit van de wereld afgewende
supernaturalisme staat de mens met een heilige schrik tegenover de lasten en lusten
van zijn lichaam. Daarbij komt de sterke druk van een goddelijke geopenbaarde en
hiërarchisch voorgehouden dogmatische geloofsleer. De God van Vrees wordt door
een Kerk van Gezag gediend. De Kerk verschijnt op de eerste plaats als instituut en
onaanvechtbare (onfeilbare) leerinstantie. De Kerk evolueert naar Vaticanum II,
maar is nog triomfant op vele terreinen. Onder het kerkvolk heersen magische
geloofspraktijken. Dit traditionele geloof wordt op de eerste plaats gedragen en
uitgedragen door de burgerij, die niet zozeer een aristocratie van het geld, maar een
aristocratie van de geest en de cultuur vertegenwoordigt. De waarden van de familie
(de afstamming), het vaderland en de Kerk zijn absolute pijlers van hun wereldbeeld,
een vast wereldbeeld, analoog met de onaantastbare waarden van de burgerij als
sociale
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klasse. Hypocrisie is aan dit milieu niet vreemd: er is vaak een kloof tussen de strenge
opvoedingspatronen en de naar buiten geafficheerde moraal enerzijds, en het
persoonlijk gezag anderzijds.
In Dood van een non werken nog elementen van dit traditionele geloof na, zelfs
in het centrale personage Sabine die in het eerste deel, Het Mirakel, in haar relatie
tot God nog een pact of contract kan inbouwen. Haar gelofte in het klooster te zullen
treden als ze maar enkele jaren gezond mag leven, is een do-ut-des-transactie met
een almachtige Mirakelman. Ook de opvatting van God als rechter en wreker die de
mens doet betalen voor zijn fouten (dus niet een God van Liefde), wordt in het boek
ontwikkeld, en niet zomaar in perifere uitspraken. Het komt mij voor dat tot de kern
van de boodschap van Dood van een non de nederige Jobsbekentenis behoort dat
men God in zijn almachtige transcendentie niet kan beminnen, wel Hem aanbidden,
danken, smeken, desnoods om vergiffenis vragen. De verhouding van mens tot God
is een machtsverhouding, een kwestie van winnen of verliezen (en de nieteling moet
het afleggen tegen de Oppermachtige). In een competitieve relatie bekampen mens
en God elkaar met absoluut gestelde normen. Toch steekt er in Dood van een non
veel meer expliciete en/of impliciete kritiek op de dualistische geloofsbeleving. De
schrijfster geeft aan deze kritiek romaneske vorm in precies de evolutie die Sabine
Arnauld doormaakt. Dood van een non is de religieuze ‘Bildungsgeschichte’ van
Sabine Arnauld (zoals Wacht niet op de morgen - weer in drie delen - de religieuze
ontwikkelingsgeschiedenis van Gilles de Male verhaalt). Welnu, met dit rustig
doordenken en vrijmoedig formuleren van nieuwe, eigentijdse vragen aan het
traditionele katholicisme staan we volop in de voor dit boek kapitale context van de
jaren 1960.
Maria Rosseels knoopte aan bij en dacht verder mee in de toen bij vele intellectueel
geschoolde leken wakkergeworden kritiek op een voortaan als problematisch
aangevoeld dualisme. Dood van een non werd nog geschreven in de strijdfase die
naar Vaticanum II leidde. Voor de religieuze problematiek die de schrijfster met haar
gezag, onderlegdheid, vinnigheid en vlotheid aansneed, bleek er een zeer ruime
respons voorhanden in brede katholieke volkslagen, terwijl niet-gelovigen in
Vlaanderen dit voorpostgevecht tegen het ‘obscurantisme’ en het ‘dogmatisme’ van
Rome met nieuwsgierige sympathie gadesloegen. (Tien jaar later lijkt deze strijd nu
wel beslecht, bij zover dat sommige van de in Dood van een non behandelde
knelpunten, o.m. met betrekking tot de interne organisatie van vrouwelijke
kloostergemeenschappen, futiel geworden zijn, faute de combattantes). Minder sterk
dan in Wacht niet op de morgen van 1969, maar toch al duidelijk waarneembaar
verschuift het accent van een Deus absconditus-theologie
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(met de Triniteit en de Verlossing als centrale geloofspunten) naar een met minder
dogmatische zekerheden ommuurd, meer op de wereld en de andere godsdiensten
geopend christendom in Jezus' naam (minder ook in naam van de Gezalfde Christus).
De in religieus en intellectueel opzicht volwassen geworden mens verschijnt in de
kern van het boek als een zoekende, een roepende om God in de woestijnen van de
wereld, iemand die door de nacht van het niet-weten moet en de hybris van het
intellect moet afleggen eer hij, in de dood, zich gewonnen-verloren kan storten in de
laagste dragende Diepte. Er is ook meer nadruk komen te liggen op het kerk-zijn in
een universele verbondenheid van alle mensen van alle rassen en confessies (wat
Wacht niet op de morgen nog explicieter zal uitwerken). Dood van een non toont in
de episode in India ook al de evangelisch-caritatieve bekommering en inzet voor de
Derde Wereld. De ethiek van het evangelie en van de orthopraxie komt als de kern
van de christelijke levenshouding naar voren. Er is het oecumenisme met de
constructieve tolerantiegedachte (de ontmoetingen van Sabine met de godsdiensten
van India, China en Japan). Er is de problematiek van de emancipatie van de leek en
van de vrouw in de Kerk. Kortom, een hele romanesk in beeld gebrachte
pre-conciliaire problematiek die in 1961-62 de gelovige intelligentsia in Vlaanderen
soms passioneel bezighield en de behoeders van het Rijke Roomse Leven tot verwoede
achterhoedegevechten verplichtte.
Wat gelovige en niet-gelovige lezers van Dood van een non wellicht het meest
aansprak (en blijft boeien), is het vrijmoedige pleidooi van de schrijfster voor een
authentische religieuze beleving. Wat de binnenkerkelijke problematiek en het
kloosterleven betreft, gooide de schrijfster een paar verluchtende deuren open. Zij
rukte het regelformalisme het masker af, legde de vinger op de kleinheid en
schijnheiligheid van een door verboden en do-ut-des-garanties beveiligde
geloofspraktijk en ontwierp een model van een eigentijds leefbaar christendom in
de grootmenselijke risico's van de ‘sprong’ in het geloof. De Kerk verscheen in Dood
van een non als de erfgename van de Kerk der apostelen, authentisch-evangelisch.
Geen parade-christendom treedt uit dit boek naar voren, maar een christelijke praxis
voor mensen van nu. Ook inter- en buitenkerkelijk gezien bracht dit boek verruiming
en verluchting. De heldin verlaat een Vlaams klooster, reist als journaliste de wereld
in en komt om in een taifoen (niet ergens in een Vlaams-katholiek ziekenhuis met
de laatste Zalvingen als vrijbrief)...
Zo speelde Maria Rosseels in op bepaalde verwachtingspatronen van een groot
deel van haar katholiek of christelijk-georiënteerd lezerspubliek. Door haar
journalistieke vertrouwdheid met het openbare leven in Vlaanderen, door de informatie
die haar toevloeide via voordrachten, contacten, ge-
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sprekken, lezersbrieven, fanmail, interviews, ook door eigen ervaring geleerd kon
zij toen moeiteloos in de roos mikken en de lezer treffen. Zij had toen iets in de
vingertoppen van wat in Vlaanderen leefde, vooral van wat omging en gistte in de
milieus van kritisch denkende intellectuele leken in de Kerk. Zij speelde in op een
constructief onbehagen. Dat was het verwachtingspatroon van de potentiële lezer
dat zij bespeelde en met eerbied en delicatesse bijstuurde. De schrijfster had toen het
image, progressief te denken. Zij deed dat vrijmoedig en gedurfd, maar niet te brutaal,
zodat haar lezer zich met haar solidair kon voelen in een niet te agressief
ruitentikkende of te radicaal afbrekende progressiviteit. Tien jaar later blijkt dat zij
toen haar herbronnende kritiek niet ten gronde doortrok, zoals na Vaticanum II veel
radicaler gebeurde in sommige westerse kerkgemeenschappen, zowel op het
doctrinaire als op het morele, pastorale en organisatorische vlak (bijvoorbeeld in
Nederland). Zij verstoorde de verwachtingspatronen van haar potentieel publiek niet
te brutaal, verschoof de grenzen niet te bruusk noch te ver. Zo kon zij een
vertrouwenwekkende en gezag inspirerende gesprekspartner worden, een modern
denkende maar geen revolutionaire, progressief maar niet verontrustend agressief,
reformistisch maar niet destructief, grensverleggend maar niet in één ruk
grensdoorbrekend.
Ik meen dat zij met deze kritische bezinning binnen-het-geloof in Wacht niet op
de morgen (1972) nog verder is gegaan. Daar lijkt zij aan te knopen bij een
postconciliaire binnen- en interkerkelijke problematiek. Hoewel dit laatste boek naar
mijn mening zeker zo goed en zo verzorgd is, qua stijl, compositie en schriftuur, lijkt
het er niet meer zo in te gaan als de toen onvermijdelijke Dood van een non. Is de
gevoeligheid voor deze postconciliaire vragen bij het brede lezerspubliek in
Vlaanderen en Nederland misschien aan het afzwakken?
Een tweede, maar dit keer beslissend element in de - hoe weinig ook bestudeerde
of geprogrammeerde - timing van Dood van een non kwam nog niet ter sprake: het
publikatieverbod dat Maria Rosseels' reportages over nonnenkloosters in De Standaard
trof. Om zich te documenteren voor haar roman die tegelijkertijd met de artikels
ontstond (en dus niet als ‘wraakneming’ voor het publikatieverbod gauw-gauw op
de markt werd gegooid), schreef Maria Rosseels tussen 21 juli en 13 oktober 1960
acht artikels in De Standaard onder de titel ‘Moderne nonnen gevraagd’. Daarin
reageerde zij, op basis van studie en gesprekken met religieuzen van verschillende
orden, tegen het formalisme van Heilige Regels die het evangelische gebod van
Liefde verdonkermanen. Ze bepleitte ook de humanisering van het kloosterleven en
van de opvatting over ‘heilig-worden’ zonder meer. (De
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humanisering - ontmythologisering, zo men wil - van de hagiografie is overigens
één van haar stokpaardjes, zoals recent nog bleek uit haar recensie in ‘Standaard der
Letteren’ van een Freudiaans georiënteerde biografie van Thérèse van Lisieux. Geen
gipsen, laat staan suikerkoeken heiligen, maar heiligen van vlees en bloed, broeders
van de mens, wil zij tot voorbeeld stellen: heiligen over wie men een eigentijdse
roman kan schrijven, zoals over Sabine Arnauld). In die tijd waaide het vroegste
briesje van de secularisering rond de kloostermuren. Vooral rond het zeer delicate
terrein van de vrouwelijke congregaties vielen een paar kijkgaten open, in een tijd
toen er nog kapittels vergaderden rondom de lengte van het te vernieuwen
kloosterkleed. De nonnen traden al schuchter uit hun geheimzinnige panden, hun
sluiers werden korter. Ik herinner mij uit die tijd het enorme succes van de film met
Audrey Hepburn, Zuster Luc, naar de roman van Kathryn Hulme, een boek dat toen
zeer gewild was. Ik herinner me ook een schandaalfilm over nonnen uit die jaren,
de Poolse film Moeder Johanna der Engelen (echter niet te vergelijken met een paar
veel recenter films over vrouwenkloosters...). Het openbaar-worden van de
problematiek der kloostergemeenschappen als kerkelijk discussiepunt en de pastorale
begeleiding van dit toen zeer actuele vraagstuk vonden hun neerslag in het
veelbesproken en veelverspreide boek van Mgr. L. Suenens, Kloosterleven en
Apostolaat (1962). Kortom, net vóór de nonnen uittraden, waren zij erg in.
Na de afkeurende brief van Kard. J.E. van Roey van 3 oktober 1960 werd de
artikelenreeks van Maria Rosseels stopgezet. De uitgever van Dood van een non had
geen gunstiger gesternte kunnen dromen! Het boek was immers nagenoeg klaar en
het publikatieverbod, met heel de nasleep ervan in de pers en het tijdschriftenwezen,
had het gunstigst denkbare klimaat geschapen voor de receptie van de roman, die in
de gegeven bewogen omstandigheden niet anders kon worden gezien dan als ‘Maria
Rosseels’ antwoord aan Mechelen'. De problematiek was uiterst actueel; de schrijfster
zelf had als journaliste de actualiteit van het probleem voor een goed deel geschapen;
de kloostergemeenschappen en - veel ruimer - het hele aggiornamento van de Kerk
waarvoor de concilievaders zich reisvaardig maakten, waren gespreksstof op het
publieke forum; Mechelen rondde de timing af en deed de zaak ‘uitstulpen’. Zo had
de schrijfster, samen met anderen, gewild en ongewild, de context voor haar roman
voorbereid. De roman zou het succes oogsten dat zó voor hem klaar lag, een
persoonlijk veroverd succes voor Maria Rosseels, de (on)gelukkig gewraakte
journaliste, die het via een ander medium, de krant, had voorbereid, én een bijval die
haar vanuit de (zo moeilijk peilbare) omstandigheden gul toewaaide.
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Het blijvend succes van Dood van een non moet ook buiten de tijdssfeer van het
begin van de jaren 1960 verklaard kunnen worden. Het boek heeft nu wellicht zijn
grootste piek overschreden (tot wanneer Collet en Drouot voor de dag komen), maar
het lééft beslist nog. Het heeft de geanimeerde ontstaanstijd kunnen overleven. Het
moet dus interne kwaliteiten bezitten die buiten de met de concilietijd vervlochten
‘historische’ aanknopingspunten liggen. Deze interne kwaliteiten moeten gevarieerd
zijn, want het heeft zowel de ontwikkelde katholieke leek als de vrijzinnige, zowel
de literair geschoolde als de volksmens aangesproken. Het kan worden bestudeerd
en als ‘verhaal’ geconsumeerd. Het boeit de scholier en de volwassene. Daarom ook
daarover nog een paar notities.
Wat iedereen boeit in dit levensverhaal, is zeker de heldhaftige inzet van die
krachtige persoonlijkheid, Sabine, afstammelinge van de beroemde Arnaulds, meestal
doorduwers en absoluut denkende geesten, die met God en de duivel een
weddingschap zouden aangaan over hun laatste bestemming en over de zin der laatste
Dingen. Er zit iets van de Vlaamse keikoppigheid in die Vlaamse tak der Arnaulds.
Zij, en vooral de hoofdfiguur, beleven hun existentie heroïsch als een waagstuk vóór
het aanschijn van God en van de mensen. In een bekrompen, krom denkende en
schijnheilige wereld is het inderdaad een waagstuk, aan het leven als een
Augustiniaanse zoeker een ultieme zin te willen geven, als er barsten beginnen te
vallen in de oude zekerheden. Het is een waagstuk, het geloof existentieel ernstig op
te nemen en te willen leven in eenklank met een moeizaam verworven, wankel inzicht
in de zin van een totaliteit, die het eigen kwezelachtig beveiligd leventje oneindig
transcendeert. Dood van een non is actueel denkwerk op niveau - denkwerk rondom
de zin van de heiligheid, de sprong in God, het engagement vanuit en in het geloof.
De motorische kracht in het boek is een echte Arnauld-uitdaging: Ik zal God bewijzen
waartoe een Arnauld in staat is, nl. een heilige worden! Het religieuze waagstuk de existentiële bekommering om de laatste Dingen, de wezenlijke Dingen in het
leven - gaat immers gepaard met een menselijke trots, de trots der Arnaulds die
gebroken moet worden.
Dit brengt ons bij een tweede kwaliteit: de karakteruitbeelding, in het bijzonder
van de hoofdfiguur Sabine (een vrouw, geliefde hoofdfiguur van bestsellers). Nergens
heeft Maria Rosseels duidelijker gedemonstreerd dat de heiligheid langs de
psychologie passeert. In deze figuur, zo rijk van verstand, hart en gemoed, heeft zij
ook het probleem van de vrouwenemancipatie gesteld, meer bepaald in kerkelijke
aangelegenheden. Sabine Arnauld is een Dolle Nonna. De aantrekkingskracht van
deze sterke vrouw en van het milieu waarin de roman zich afspeelt zal verder ook
wel te
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maken hebben met het feit dat zij uit de ‘hogere wereld’ komt, uit een adellijk geslacht
met een befaamd blazoen en een historisch vergulde naam. Zij is tegelijk Vlaams en
internationaal, veraf als hooggeplaatst adellijk wezen en als kloosterzuster, dichtbij
toch met haar beproevingen, twijfels, noden, zwakheden en begeerten. Dichtbij is
zij vooral in haar liefde en in haar dramatische dood. Het milieu en de anekdotiek
van Dood van een non komen zeer tegemoet aan de behoefte van de (bestseller-)lezer
aan ‘social uplift’: hij komt via gewoonmenselijke misère en kleinheid zeer dicht bij
lieden uit de betere klasse, en die helden blijken schamele mensen te zijn als hij...
Dood van een non is verder nog eens een echt gedramatiseerd verhaal. Het doseert
handig bezinningen en gebeurtenissen, dialoog en beschrijving, pieken en pauzen.
Het eindigt abrupt met de ongewisse dood van de heldin. Men kan er zo een scenario
van maken... Het is ook een informatief kijkboek: de lezer treedt achter kloostertralies
binnen, in India, in China en Japan. Een vleugje exotisme kan nooit kwaad in een
bestseller. Met haar jarenlange ondervinding als filmcriticus moet Maria Rosseels
wel weten wat de lezer lust. Hij heeft het dan ook in Dood van een non ruimschoots
gekregen. Ten slotte heeft het boek ook wel geprofiteerd van de vraag naar
geëngageerde romanliteratuur die in de jaren 1960 sterk naar voren kwam.
Concluderend mag men tien-elf jaar na de dood van de non zeggen: Maria Rosseels
heeft met dik boek iets geraakt bij een relatief groot aantal lezers. Een boeksucces
als dit verwijst ons naar het probleem van de macrosociale relevantie van de literatuur.
Men mag stellen dat Dood van een non een evenement van macrosociaal belang in
het Vlaamse geestesleven van de laatste tien jaar geweest is. De carrière van dit boek
verenigt waarschijnlijk een kwantitatief grote weerklank met een sterk
intensiteitseffect. Het zijn immers lang niet altijd de meest verkochte of besproken
teksten die het meest intens ‘prente slaan’ in de lezer. Ik meen dat Dood van een non
ook dit laatste vermocht. Maria Rosseels heeft met dit boek - zoals met andere romans
- de literatuur in het leven van haar tijdgenoten geplaatst. Leven en dood van Sabine
Arnauld werden gespreksstof, discussiemateriaal, meditatiestof. Maria Rosseels
raakte de lezer met ideeën, problemen en vragen die zij zo uit het bewustzijn van
haar tijdgenoten oppikte, dramatiseerde en ensceneerde met haar aangeboren talent
van scenische veraanschouwelijking, zodat Dood van een non kleurrijk, pakkend,
episch ver-beeldde wat velen toen dachten. Als literatuur een vorm van communicatie
met een lezer is, dan heeft Maria Rosseels deze communicatie (die dan nog in beide
richtingen ging verlopen), zeker tot stand gebracht.
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Mark Dangin / Gedicht
Uit: De mec van Caroline
Wij worden gedood, dachten wij luidop, hier zo
maar halt houden; uit de verte wuifde iets,
wellicht een eenzaam meisje,
zij zag de stad als een groot park
met zwanen in diepvriezers,
de straten een gladde, onveilige glijbaan.
Haar huis gingen wij binnen met een blij gemoed,
met een veeg teken
als zij ons alleen liet en overal mannen zag.
Konden wij met één hand, met een slappe vinger
wijzen naar de lieve vrouw,
met een half woord een afspraakje vragen,
mensen zien gelukkig de straat oversteken.
Wij scherpten onze stem en wreven
een laatste droefheid uit de ogen.
Na deze zou een vreemdelinge komen
in hetzelfde bed, aan de wand
dezelfde foto om te kleuren.
Buren staarden ons na, gaven elkaar
een schouderklop als wij geheimzinnig
deden en het liefde noemden.
Voor de morgen ons betrapte, blozend van geluk,
en ieder gewapend met een andere naam,
voelden wij ons tevreden
met steeds dezelfde angst.
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P. Hensels / Teksten
De Reis
't Rijtuig reed snel.
Door 't hotsen van de wagen en de duisternis
konden we de man op de bok niet zien.
‘Ik ben bang voor hun blik’, zei ik.
‘Die is zo scherp’, antwoordde ze, ‘omdat ze de gehele
toedracht maar gebrekkig kennen;
hun voorstellingsvermogen is beperkt; dat maakt hun
blik zo beslist.’
‘Alleen al de gedachte aan hun instrumenten maakt me
koud’, zei ik gejaagd.
‘Ze zullen 't niet ontdekken’, zei ze stil, ‘hun
werktuigen hebben die precisie niet.’
‘Ze zullen ons scheiden’, fluisterde ik verslagen.
‘Vóór de ochtend is 't voorbij’, troostte zij.
De koetsier keek om; ik zag zijn grijns;
toen wist ik, dat ons spel verloren was.

Toekomst
‘Over honderd miljoen jaar zal de aarde verpletterd
worden’, vertelde hij.
‘De maan komt elk jaar enkele centimeters dichterbij;
op een afstand van vijftienduizend kilometer zal ze zich
op onze planeet storten.
Tegen die tijd is de zon nog maar een kaarsepitje en
is de wereld bedekt met een kilometers dikke laag ijs.’
De zon scheen stralend.
'n Duif beschreef langzaam een cirkel en koerde daarna
weemoedig, hoog in 'n boom.
Hoe moet dat nu verder, dacht ik;
het zweet brak me uit.
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Gekooid
‘Wanneer komen de vogeltjes erin?’ vroeg ik de werkman,
die in het park bezig was met het metselwerk van de volière.
‘Donder op met je vogels!’ riep hij, spoog in de specie en
mikte met zijn troffel wat uit de bak op het muurtje.
‘Wanneer komen de vogeltjes in de kooien?’ vroeg ik een
oud mannetje.
‘Vogeltjes zijn vogeltjes en kooien zijn kooien’, sprak hij
voor zich heen, alsmaar knikkend.
Een klein meisje liep naar me toe:
‘Ik ben een vogeltje.’
‘Jij bent helemaal geen vogeltje; pas maar op, dat de vogels
je niet opeten!’ zei ik en liep hard weg.

De muurkast
Telkens als ik bij haar op bezoek kwam, zei ze
na 'n tijdje: ‘als er nog meer vrienden voor mij
komen... je weet waar de koffie staat; schenk hen
maar 'n kopje in.’
Daarna stak ze 'n kaars aan en kroop in de donkere
muurkast om te studeren. Ze sloot die aan de binnenkant
en bleef er uren in.
Daar stoorde haar niemand.
Al die tijd zat ik stil te wachten tot ze klaar was met
de studie.
Als ze eindelijk verhit uit de kast te voorschijn kwam
met donkere lijnen onder haar ogen, sloeg ik mijn
arm om haar heen en namen we samen nog even de moeilijkste
passages door.
Even daarna zei ze steeds: ‘Nu moet ik naar bed.’
Dan stond ik op en ging naar huis.
Ik heb dat ongeveer 'n jaar volgehouden: ongelukkig
was ik niet, maar 't ging zo op m'n zenuwen werken.
Zij ging er steeds slechter uitzien.
Na dat jaar ben ik maar niet meer naar haar toegegaan.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

752

Kind gevallen
In het wachtlokaal kwamen een man en vrouw met kind
tegenover mij zitten.
Het kindje had een geschonden neus.
‘Gevallen?’ informeerde ik belangstellend.
‘Het liep op de stoep, schoot uit en viel op zijn neus’,
haakte de man gretig op mijn vraag in, met aanhankelijke
ogen kijkend, terwijl zijn vrouw mij met haar blikken mat.
‘Erg is het niet’, voegde hij eraan toe.
‘Het is moeilijk op die leeftijd om je staande te houden’,
zette ik het gesprek voort.
Daarna keken we in gepeins naar buiten.

Bruggetjes
Ik houd van bruggetjes.
Eerst 'n hellinkje, dan 't hoogste punt,
daarna 'n afdalinkje.
Vooral in tijden dat ik me onbekommerd voel
- niet dat dit vaak voorkomt - maar komt 't
voor: ik snel meteen naar 'n bruggetje.
Fijn, eerst monter tegen 'n hellinkje op;
als je boven bent, dromerig over de afrastering
kijken, hoe 't water beneden stroomt en op
z'n tijd 'n bootje.
Daarna weer 't hellinkje af.
In 't park bij mijn huis is 'n heel klein
bruggetje over 'n klein beekje.
Af en toe over 'n bruggetje, dat mag ik wel.
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Bernard Kemp / Onheimelijk wonen over Claude van de Berge. II
Het gelaat: fascinatie van de voorstelling
‘het toneel van mijn geest.’ (97)
De roman Het gelaat reduceert de anekdotische kern tot een minimum, de personages
zijn tot nauwelijks nog schimmen geworden. De ik-figuur is nu in nog waziger
ontmoetingen gewikkeld met een vrouw die de (erg symbolische) naam Liv draagt.
Hij past, als Scandinavische naam, in het kader, maar staat duidelijk voor het ‘leven’.
Een derde nog vluchtiger personage, is de man in de regenjas. Omwisselbaarheid en
identificatie nemen in dit geval nog nadrukkelijker vormen aan. Ten slotte doodt de
ik-figuur de geliefde (?) Liv, waarna ze in de droom en in de fixatie pas volmaakt
wordt: ‘Ze had de verstarde, bijna sentimentele uitdrukking op haar gezicht van een
pop. Het licht dat op haar gezicht viel, scheen de uitdrukking tot een uiterste vorm
op te voeren. (...) Ik voelde langzaam dezelfde uitdrukking op mijn gezicht komen
(134).’ De identificatie wordt traag afgetast tot de ik-figuur zijn eigen gezicht in het
raam vergelijkt met dat van de dode Liv: ‘Ik voelde daardoor de indruk bij mij
opkomen, dat er een verborgen verhouding bestond tussen de twee gezichten, alsof
het ene gezicht nooit een vorm had kunnen aannemen als het andere gezicht er niet
geweest was. Het gezicht van de vrouw scheen los te komen uit de achtergrond van
de kamer en slechts afhankelijk te zijn van het gezicht achter het raam. / Het scheen
ergens de weg te zoeken om het andere gezicht te bereiken, en ermee een geheel te
vormen (137).’ De vrouw wordt op haar beurt dan een repliek van een Munchachtige
personificatie van de angst die in de leegte schreeuwt.
Deze moord(?) op een vrouwelijk alter ego staat voor een totale vereniging,
reduceert het leven paradoxaal genoeg tot een ideaal bestaan: ‘Ik liet het beeld van
de vrouw omgeven door het zilveren licht tot mij doordringen, tot het tegelijk de
wazigheid en de helderheid kreeg van iets dat van zijn uiterlijke vorm afstand gedaan
heeft om de gestalte van een denkbeeld, een voorstelling, een droom of een vermoeden
aan te nemen.’ (135) Het kennen, het weten is moordend. La pensée tue. Létterlijk
hier. Daarna gaat de ik-figuur naar buiten, volgt de schim van de man in de regenjas,
om zich er ten slotte mee identificeren. Deze figuur is zoiets als een astraal
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lichaam, dat de ik-figuur met een sterk eidetisch vermogen uit zichzelf heeft
geprojecteerd, en waarmee hij zich tergend traag gaat identificeren: ‘Ik maakte mij
van mijzelf los door mijn handelingen aan een berekende uitvoering te onderwerpen,
alsof ik de zin van het personage trachtte te doorgronden dat ik geschapen had om
mijn bestaan te vertolken. / Ik voelde hoe de ervaring, mij van elke uiterlijke vorm
bevrijd te hebben, mij naar een denkbeeldige wereld verplaatste, waar alles slechts
de vorm van een gedachte had, van een denkbeeld, of van een zelf ontworpen
waarheid.’ (153)
Zo is de hele roman een soort van schimmenspel, ontmoetingen van schaduwen,
die een soort van condensatie zijn van stemming en atmosfeer. Condensatie van
atmosfeer tot gestalten, figuren, gedaanten, die achteraf weer vervloeien tot
onbestaanbaarheid en duisternis, in de slotzin. De veel bewustere en systematische
operatie die in dit boek plaatsgrijpt, geeft aan dit werk een experimenteel karakter,
zodat het hele boek zich afspeelt als een toneel dat men voor zichzelf opvoert. In de
eerste bladzijde, de aanloop, wordt de systematiek daarvan al duidelijk: ‘Ik heb
getracht er een décor voor te vinden, zodat ik ergens over zou beschikken waartegen
de situatie zich zou kunnen afspelen.’ en ‘Ik heb in die vage ruimte een figuur
geplaatst, over wie niets moet meegedeeld worden dat ons de bevrediging zou kunnen
geven te weten wie hij is.’ en ‘Ik wilde de figuur slechts uit zijn willekeurige
verbanden losmaken, om van hem het beeld te maken van een atmosfeer die door
gezichtsuitdrukkingen, beelden, voorstellingen of woorden langzaam vorm aanneemt,
en de uitdrukking wordt van een vreemde aanwezigheid.’ De intenties van een
ik-schrijver worden hier wel nadrukkelijk aangebracht: ik wilde, enz. Dit
experimenteren is echter een experimenteren met een ik-personage: de splitsing
tussen toeschouwer (touwtrekker) en de figuur (personage) is heel dun, het ik van
de schrijver en dat van zijn personage vervloeien in elkaar. Het is de splitsing van
een dubbelganger die in de vage ruimte van de toneelmatige voorstelling wordt
geplaatst, en daar een eigen realiteit krijgt, al is het nog maar die van een droomspel
met Chinese schaduwen. Achter het boek daagt de hele barokke context op, met het
leven als maar een droom en schouwtoneel, met (bijna) allegorische figuren, met
talloze spiegels, en andere rekwisieten. De zijnsstatus van het gebeuren in het boek
lijkt mij hier het centrale probleem te zijn, maar eerst dient de systematiek van de
enscenering van de ‘voorstelling’ nader beschreven.
Met een obsederende frequentie wordt verwezen naar de toneelsituatie, o.m. naar
de rekwisieten voor de ‘voorstelling’, die helemaal aangepast zijn aan zelfprojectie
en afsplitsing. In de eerste plaats de ‘kamer’ natuurlijk,
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die voortaan wel ideale onbepaalbare ruimte voor onmogelijke ontmoetingen. En
daarin het raam, dat uitkijkt op mist en leegte, met de spiegeling van het eigen gelaat
erin; de spiegel natuurlijk en het schilderij (waarin we duidelijk de Angst van Edvard
Munch herkennen). Wanneer de ik-figuur zich daarin herkent, dan is dit een derde
spiegel. Misschien de belangrijkste. De trein met het raam is een ruimte die nu en
dan de kamer kan vervangen. De toneelsituatie zelf wordt bepaald door het obsederend
gevoel van het ik-personage, dat hij een rol speelt in een situatie die daaraan niet is
aangepast. Hij spéélt voortdurend zijn eigen personage, en zoekt naar het personage
waarmee hij zich kan identificeren: ‘Ik begreep dat ik slechts zocht naar het
denkbeeldig personage waarin ik mijzelf zou herkennen.’ (28) Er zijn talloze passussen
waarin naar de theatersituatie wordt verwezen: personage, toneelspeler, regisseur,
toeschouwer, opvoering, theatraliteit, acteur, decor, toneel, e.a. termen komen steeds
opnieuw naar voren.
Het komt eropaan de zin van deze hele opgebouwde wereld te achterhalen. Het
wil me voorkomen dat de ik-figuur de eigen onvatbaarheid van het ik ervaart,
waardoor hij dreigt te vervloeien in de hem omgevende onbepaalbare wazigheid, en
krampachtige pogingen doet om dat eigen innerlijk te consolideren in ten minste een
personage: ‘Ik kreeg de behoefte naar een duidelijker verklaring te zoeken, waarmee
ik een scherpere omlijning aan mijn eigen handelingen kon geven of ze een vorm
geven waarin ik mijzelf kon terugvinden.’ (28) Al is hier voortdurend sprake van
personage, in feite gaat het over de persona die op zoek is naar zichzelf, en waarvoor
het personage slechts een instrument is, een (nog overwegend lege) vorm. De
handelingen die op het toneel van de innerlijke voorstelling worden verricht, zijn
dan ook niet zo maar handelingen in een situatie, ze behoren in feite tot ‘acting’, nl.
een bewust zoeken naar de zin van het eigen gebaar, en het daaraan zo adequaat
mogelijk maken in de ruimte: ‘Ik kreeg de vreemde behoefte mij voor te stellen hoe
mijn eigen situatie eruit zag. Ik vond dat ik in elk geval moest achterhalen of je
indrukken uit jezelf voortkomen, uit een soort verborgen personage, dat zijn
onbekende bestaan soms duidelijk maakte, en waar je je steeds vollediger mee moest
vereenzelvigen als je je bestaan wilde ervaren dat in de bekoring van onwezenlijke
ontmoetingen verborgen lag.’ (46-47) En honderd bladzijden verder nog: ‘Ik had het
gevoel opgenomen te worden in de doorzichtigheid van het decor en het te
onderwerpen aan de rol van het onbekende personage, dat ik mijn eigen wezen trachtte
te geven.’ (149)
De hele toneelmatige conceptie (of liever vertaling) van de innerlijke voorstelling,
die steeds refreinachtig opduikt, wordt nog het best halfweg deze twee uitgedrukt:
‘Ik had het gevoel alsof de handelingen waarmee ik de ge-
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stalte van mijzelf trachtte vorm te geven, bepaald werden door de onzichtbare
aanwezigheid van iemand die ik voortdurend om me heen trachtte terug te vinden.
Ik wist dat zijn denkbeeldig bestaan slechts waarneembaar was op het toneel van
mijn geest. / Ik vroeg mij af of zich slechts in die ruimte de uiteindelijke ontmoeting
kon afspelen. Ik wist dat het soms onmogelijk werd je nog langer te verplaatsen in
de rol die je moest spelen, of het gezicht te vinden dat de volmaakte uitdrukking was
van datgene dat je verlangde te ondergaan.’ (enz., 97)
De zijnsstatus van de hele ‘voorstelling’ is die van de voorstelling ‘op het toneel
van mijn geest’. Het is een denkbeeldig toneel, waarop de mogelijkheid tot een ware
ontmoeting wordt uitgetest. De innerlijke wereld is de enige werkelijkheid hier: ‘Het
leek alsof het uiterlijk decor een doorzichtigheid gekregen had, en daarachter een
landschap onthuld werd, dat de onbepaalde en grenzeloze aanblik bood van mijn
eigen innerlijke wereld, dat een vaagheid behield waaruit zich elke mogelijke
gebeurtenis kon losmaken.’ (41)
Handelingen zijn op dit symbolisch (ten dele allegorisch) niveau zoals gezegd
‘acting’, het uitbeelden van... zichzelf. In de persona speelt men zichzelf: ‘Toen ik
ontdekte dat mijn houding strak en onbeweeglijk was, leek het alsof mijn woorden
niet in mijzelf ontstaan waren, maar mij door iets buiten mij opgelegd waren, alsof
ik degene moest uitbeelden die ik steeds had willen zijn, maar elke omlijnde
voorstelling miste om hem in een werkelijk en geloofwaardig bestaan onder te
brengen.’ (59) Deze dichotomie tussen het eigen lege zelf en het volle zelf dat men
maar kan spelen, maar moét spelen om ‘werkelijk’ te zijn, beheerst het zoeken in het
hele boek. Het personage is de vertolking van het eigen(lijk) bestaan. De rol die
gespeeld wordt haalt hieruit een eigen (enigszins Pirandelliaans)
werkelijkheidsgehalte: ‘Ik was mij ervan bewust dat ik iets trachtte op te roepen dat
een inbeelding was, dat ik een bestaan trachtte te scheppen dat in zijn kunstmatigheid
en zijn onechtheid belangrijker was dan elke werkelijke gebeurtenis, omdat je er zelf
de vorm van bepaalde.’ (35)
Het creatieve aspect van de uitbeelding van de innerlijke voorstelling tot
toneelvoorstelling ligt voor de hand. Het hele boek haalt hieruit het karakter van een
experiment: de toneelvoorstelling is de nauwkeurige aftasting van de mogelijkheid,
een ontwerp van een eigen ik en van de ontmoeting. Doch ze blijft m.i. haperen aan
de denkbaarheid, die belangrijker wordt geacht dan de werkelijkheid. Dit stemt
overeen met de schimmige plot, waarin Liv slechts zin bereikt wanneer de ik-figuur
haar heeft gedood. Is er een totaler triomf denkbaar van de denkbeeldige wereld van
de voorstelling op de werkelijkheid? Er wordt inderdaad een grens getrokken tus-
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sen werkelijkheid en innerlijk beleven, en dit laatste krijgt een status waardoor zijn
realiteit tegenover de werkelijkheid wordt geponeerd. Het dualisme wordt hier
opgelost doordat de werkelijkheid wordt prijsgegeven. Daarin geschiedt voor de
ik-figuur alles met het signum van de onzekerheid en de twijfel. Het woord ALSOF,
dat ook herhaaldelijk in het vorige werk opdook, beheerst het hele boek, is er
krioelend-veelvuldig aanwezig, ligt telkens op vinkeslag om het realiteitsgehalte
over te hevelen naar de wereld van de voorstelling. In dit alsof, dat ganse reeksen
zinnen aaneenrijgt, steken twee momenten: enerzijds wordt de realiteit tot alsof
gereduceerd, anderzijds stimuleert het het creatief moment waarin het kan oproepen.
(Zie ons citaat hierboven uit bladzijde 41.)
Deze ambiguïteit in de twijfelzone van het alsof moge ook de ambivalentie
verklaren van de houding daartegenover van de ik-figuur: de innerlijke creativiteit
die wordt opgesteld tegenover de uiterlijke onbestaanbaarheid, geeft aan deze poging
het statuut van verrukking, betovering, vervoering, hunkering, schoonheid en wonder
(zie 89 et passim). Maar daartegenover staat de breuk met de werkelijkheid, met de
aarzeling, de verwarring, de verstarring, de ontzetting, de dreiging. Binnen de zone
van het alsof wordt de strijd tussen ontzetting en vervoering uitgestreden. Het is de
ambiguïteit van de fascinatie: aanzuiging en terugdeinzing terzelfder tijd, op het
moment van de bestaanservaring, die slechts tussen de haakjes van de voorstelling
als mogelijkheid wordt ervaren. In het alsof zit terzelfder tijd de fundamentele
achterdocht (soupçon) tegen de werkelijkheid, én de souvereine poging om het eigen
innerlijk, de voorstelling een mogelijke zijnsstatus te verlenen. Het ‘toneel van het
innerlijk’ biedt daartoe de aangepaste techniek: het personage speelt de rol van het
ik. Het doet echter niets dan die rol spelen, is permanent bezig het eigen creatief
moment van de voorstelling en uitbeelding af te tasten, bestudeert onophoudelijk de
eigen acting. Het is in feite meer een soort van algemene repetitie, want het ik is ook
zelf de (enige) toeschouwer. Het narcisme is hier in de buurt. Doch daardoor is het
personage ook voortdurend afgestemd op de eigen dynamiek, het wéét dat het niets
anders doet dan een ideële ruimte (die ook als ideale wordt beleefd) beleefbaar te
maken: ‘Het was alsof ik ergens door omgeven was dat weigerde een gestalte aan te
nemen.’ (3) Alles wat niet het ik betreft, baadt in een volstrekte vaagheid. Het ik is
het dynamische moment in een wereld van abstractie en wazigheid.
Deze fundamentele situatie weerspiegelt zich telkens opnieuw in de typische
zinsstructuur, die aan het boek een eigen bewogenheid meegeeft. De grondervaring
is die van een persoonlijkheid die op een bepaald ogenblik een dynamische relatie
ontwikkelt tegenover de lege ruimte. Dit stemt inder-
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daad overeen met de positie van het personage op het toneel, het liefste nog de mime,
waarrond de wazigheid van de ruimte als sfeer zich voor korte tijd komt condenseren,
alvorens weer te vervloeien in onvatbaarheid. Deze drie stadia worden telkens opnieuw
opgeroepen door de zeer eigenzinnige morfologie van de woorden. In de abstracta,
waarvan het boek proppensvol zit, zijn duidelijk drie categorieën te onderscheiden,
die ook bijna altijd overeenstemmen met deze drie stadia.
De eerste groep zijn de abstracta op -TE (en op -NIS): leegte, stilte, ruimte, verte,
duisternis. Het zijn vage totalitaire woorden, die in wezen onbepaalbaar wazig en
onvatbaar zijn. De tweede groep, de talrijkste, zijn de woorden op -ING. Het zijn
bijna allemaal afleidingen van werkwoorden, drukken handeling en verwachting uit,
zijn als afleiding van wérkwoorden het dynamisch moment binnen de wereld van de
abstractie: ontmoeting, houding, overtuiging, uitdrukking, hunkering, poging,
verrukking, vervoering, betovering en verwarring, aarzeling, ontzetting, verstarring.
De hele reeks, die voor uitbreiding vatbaar is, kan in een progressieve en ook
antithetische scala worden opgebouwd tussen hunkering en aarzeling, tussen
vervoering en ontzetting, tussen uitdrukking en verstarring. Er zijn passieve en actieve
stammen in, met daartussenin mediopassiva. Het hele gebied waarop de
realiteitsverhouding van de voorstel-ling aan de dag treedt wordt op die wijze in
kaart gebracht. Aan de basis van de vele variaties rond dezelfde woorduitgang ligt
wel een intens innerlijk dynamisme. Wanneer echter een doorbraak van buitenaf
plaatsgrijpt, en dat zal in tegenstelling met deze roman in de volgende het geval zijn,
verschrompelt deze hele wereld tot de flits van het ‘plotseling’ in het raam van een
gebeuren dat veel meer met de tijd dan met de ruimte (zoals hier) te maken zal hebben.
Men zou in de vele ing-woorden, vooral de actieve, een duidelijke intentionaliteit
kunnen vermoeden, maar die wordt in de mediopassieve en passieve woorden
versmoord doordat de voorstelling, in tegenstelling met de waarneming, niet gericht
is op werkelijkheid, maar deze door een andere vervangt. De derde groep abstracta
is overwegend die van de woorden op -HEID, gevormd vanuit adjectieven: o.m.
helderheid, waarheid, zuiverheid, hardheid, eenheid, werkelijkheid(?). Ook ge-stal-te
past in deze groep, omdat het woord vaak met ontkenning gepaard gaat.
De drie beschreven stadia komen niet altijd samen voor in één zinsverband maar
soms partieel in een binaire combinatie, doch waar ze allemaal samenkomen is er
een normale ontwikkeling waar te nemen van de morfemen: van -TE over -ING naar
-HEID. Het ijle, vage, ook absolute van de -TE wordt in een dynamische poging tot
condensatie in de -ING van voorstelling en bevestiging, bewogen naar de elementaire
hardheid op -HEID waarbin-
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nen een schijn van synthese en rust wordt bereikt tussen vaagheid en condensatie in
de eerste twee stadia. Het schijnt een dialectische verzoening binnen het gesloten
systeem van abstracties, dat zich binnen het gesloten taalspel der abstractiemorfemen
in drie stadia voltrekt. Het morfeem is beslissender dan de inhoud van de woorden:
bij vertaling blijkt dit al onmiddellijk want daarin worden de groepen, vooral 1 en
3, door elkaar gehaald (vgl. stilte-silence, aanwezigheid-présence). Doch het ik treedt
niet buiten dit taalspel, evenmin als buiten de besloten ruimte van het toneel of buiten
de wereld van de voorstelling. De adequatie tussen het taalspel en het ‘toneelspel’
is hier heel groot.
De onophoudelijke herhaling van zulke zinnen met analoge termen heeft de allure
van een bezwering, die de eigen on-macht binnen de magische cirkel wenst te
doorbreken, van een ijle sacrale muzikale argumentatie. Thema, motief en tekst
maken een volmaakt coherent geheel uit, waarbinnen de magische afgrenzing van
de voorstelling wordt ervaren. De vormgeving, de gestaltegeving, de condensatie
van sfeer tot figuur tot gelaat, blijft gevangen binnen de impermeabele wereld van
de voorstelling: ‘Ik onderging de gestalte voor mij als iemand die uit de stilte ontstaan
was, en de oneindigheid van de stilte binnen zijn begrensde gestalte verborgen hield.’
(56) De trits der morfemen komt ons voor als de vicieuze cirkel, als een poging om
uit de vage ruimte een gestalte op te roepen, een voorstelling, om ze daarna toch
weer opnieuw te zien vervloeien in de abstractie van de -heid-woorden. De
vorm-geving blijft binnen de wereld van de voorstelling toch nog een abstractie. De
hele operatie komt voor als een slaapwandelen tussen een schimmige ruimte en een
droomwerkelijkheid. De ik-figuur IS fysiek een slaapwandelaar. Hij zit opgesloten
binnen de grot van Plato, en slaagt er niet in een contact met werkelijkheid tot stand
te brengen. De beslissende term in het hele boek lijkt te zijn ‘duisternis’. Het is
overigens het slotwoord van het boek, nadat nog eens impliciet werd geacteerd dat
vorm ook verstarring is, de tijdelijke condensatie tussen de onvatbare stadia van
vluchtigheid en vervloeiing: ‘Ik liet de aanblik van de omgeving over mij komen,
zonder pogingen te doen om er een omschreven beeld van te vormen. Ik voelde mij
op dat ogenblik verlost van de verplichting mij voorstellingen te vormen, er
verklaringen uit te halen, en mijzelf er bij aan te passen.’ (68)
Evenals de term ‘gestalte’ in zijn vaagheid het vormgevend vermogen door het
morfeem gesuggereerd uitholt (evenals bijv. ‘gedaante’), zo staat ook de term
‘omgeving’ op het grensgebied tussen zuivere ruimtelijkheid en dynamische beleving
daarvan (die hier overigens ontkend wordt). In de wereld van de ‘waarneming’ zou
de term, in vergelijking met de wereld
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van de voorstelling, ineens een heel anders zijnsgehalte openbaren. Al lijkt de vraag
waarmee het boek worstelt in eerste instantie van epistemologische aard te zijn, toch
baadt ze in een existentieel klimaat: de ‘onthulling’ - een veelvuldig voorkomende
term - verwijst naar een epistemologisch probleem, de ‘vervulling’ - eveneens vaak
voorkomende term - naar een zijnsvolkomenheid in de existentiële orde. Doch een
sartriaans dualisme lijkt hier nog niet de mogelijke uitkomst te vermoeden, die de
intentionaliteit van Merleau-Ponty zou kunnen bieden. In welke mate de auteur, die
een opleiding in de dramatische kunst kreeg, hier door zijn beroep in de fascinatie
van de gespeelde voorstelling kan opgaan, is niet duidelijk. Wel verrast vanwege de
zoon van een ambachtsman, voor wie het werk-tuig toch een àndere betrekking tot
de werkelijkheid uitdrukt, in zijn keuze voor de spiegelende toneelrekwisieten. In
welke mate de ich-suche de methode van de vatersuche afwijst en een gestoorde
vaderrelatie zou openbaren, kan en hoeft hier natuurlijk niet te worden uitgemaakt.
Daarom zullen we ons voor dit boek in een laatste approach tot de voor de hand
liggende epistemologische dimensie beperken. Thematisch wordt die reeds
aangegeven in zinnen als: ‘Je bent steeds op weg naar de werkelijkheid, zei ik, die
zich overal uitstrekt, waar je ook kijkt, waar je ook heen gaat, die steeds om je heen
is, en die je zelf bent.’ (65) Alleen, hij zal nooit voorbij het sartriaanse dualisme
geraken, evenmin als een acteur in het raam van de scène iets anders zal zien dan
het raam zelf. De hele creativiteit van de taal is erop gericht het onbestaande op te
roepen: ‘Ik was vervuld van het besef dat je bestaan slechts zichzelf herkende als je
gestalte gaf aan datgene in je dat onbereikbaar was, als je datgene ervaarde dat niet
bestond.’ (87, de hele blz.) Op die wijze behaalt de droom een verpletterende triomf
op de werkelijkheid: ‘Ik had het gevoel dat het bestaan dat je trachtte te ervaren,
slechts afhankelijk was van een innerlijke atmosfeer, dat je er zelf de vorm aan
schonk, om je gezicht in het denkbeeldige te bereiken, om er de waarheid in te
ontmoeten, die het echte niet bezat.’ (104) De innerlijkheid wordt hier in dualistisch
perspectief geponeerd tegen de werkelijkheid daarbuiten. Van deze opgeroepen en
geactiveerde innerlijkheid gaat een vreemde bekoring uit: ‘Ik kreeg geleidelijk het
vermoeden dat de vreemde betovering van het beeld ontstaan was uit het onbewuste
besef dat ik iets aanschouwde, dat ergens in mij plaatsgevonden had, zonder dat het
ooit een uitdrukking gekregen had, zonder dat het uitgegroeid was tot iets dat je kon
ervaren.’ (119)
Dit hele proces van innerlijkheid sluit regelrecht aan bij de hierboven reeds
geschetste zelfprojectie van de ik-figuur in de andere gestalte (153). De schriele
anekdotiek van het ganse boek heeft te maken met deze over-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

761
winning van het innerlijk. De polaire samenhorigheid van beide gestalten brengt wel
de opperste uitdrukking van het solipsisme dat aan de absolute innerlijkheid
beantwoordt: ‘beseffend dat slechts het ogenblik kon aanbreken waarop de
eenzaamheid van het innerlijk zich om deze gestalten sloot en het bestaan uitwiste
van alles wat buiten het geheim van onze gestalten was gelegen.’ (152) Permanent
en in al zijn voegen gaat het boek over de triomf van de droom op de realiteit, van
het innerlijk op het uiterlijk, van de zelfontworpen wereld en persoonlijkheid op een
niet-bestaande realiteit. Het geheel komt neer op een trage eigenzinnige creativiteit
die zich tegen de leegte van het bestaan afzet: ‘Ik herinnerde mij de beelden waarmee
ik innerlijk naar een bestemming gezocht had, waarin de aanblik van de uiterlijke
gebeurtenissen doorzichtig werd, in de duisternis verdween, en in de spiegel van
mijn geest de gestalte deed verschijnen van een onbekende vervulling. / Ik besefte
dat de waarheid slechts bestond in de werkelijkheid van een illusie.’ (141) Spiegel,
toneel, illusie zijn omwisselbare termen voor de illusoire zijnsstatus van de wereld
der voorstellingen.
Zo is Het gelaat in al zijn wazigheid een zeldzaam coherent boek, waarin de
beleving volmaakt tot taal is geworden. Alle niveaus van het werk nemen deel aan
dezelfde poging: de anekdotiek kan niet anders dan uiterst wazig zijn, omdat haar
eventuele exterioriteit als niet-bestaande wordt afgewezen; de structuur van het
gegeven als innerlijke ‘voorstelling’ op het toneel van de geest biedt de mogelijkheid
om de hele interioriteit creatief te beleven en ze de status te geven van een innerlijk
gebeuren; de zinsbouw die gedragen wordt door het uitbalanceren van drie
type-morfemen openbaart eveneens een poging binnen de cirkel van de abstractie
om de wazigheid te condenseren en ze uiteindelijk te laten vervloeien in
schijnhardheid; de telkens hernieuwde poging tot formuleren komt voor als een
machteloos bezweren binnen de zelfgetrokken magische cirkel. Allemaal samen
geven ze uiting aan een verlangen naar onvervulbare vervulling, zijn ze het ritueel
dat met woorden wil oproepen wat woorden uiteindelijk niet bij machte blijken te
constitueren. (De lof voor dit uitzonderlijk boek moge hier onverdacht voorkomen
vanwege iemand die in dat dualisme - dat Sartre met Schopenhauer, uiteindelijk met
Plato verbindt - een fundamentele epistemologische vergissing ziet, een idealistisch
a priori, dat om zijn existentiële weerslag, nl. het uitsluiten van de zijnsvervulling in
naam van de zijnsonthulling, tragische consequenties kan hebben.) De parallellie
met het eerste boek valt daarbij wel op: de onmogelijkheid van de ontmoeting maakt
deze menselijke betrekking tot een ware bezoeking, de aporie van de voorstelling
maakt de waarneming van de werkelijkheid tot een illusie,
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reduceert bovendien het innerlijk toneel tot een spel van schimmen. In het derde
werk treedt dit op een andere wijze, misschien in nog scherpere ver-woording aan
het licht. Het ‘alsof’ wordt daarin minder geneutraliseerd door een beroezende
innerlijke creativiteit van de voorstelling, opent er alleen de luiken voor de epifanie
van het niets, in de telkens plotselinge kortsluiting tussen de pool van de voorstelling
en die van een telkens vernietigde werkelijkheid.
(vervolgt)
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Robin Hannelore / De twee zielige ecloges
I
Nu ik dit gezegd heb
(En dan spreek ik over het koewachtertje
Dat zich vanmiddag te pletter vloog tegen mijn renault
En over het hazejong dat ik een half uur later
Zag tollen in zijn bloed
Op de makadam in de achteruitkijkspiegel)
Nu ik dit alles aan de eeuwigheid prijsgegeven heb
Rijst weer de ultieme vraag op
Of ik niet beter zou vluchten voor mezelf
Voordat ik als een zieke wijsgeer mezelf dood
Voeg ik daar nog aan toe
Dat de grootwarenhuiskuikens van mijn paaskinderen
Vijf fonkelende hanen geworden zijn
Die mij aanbidden als hun god
En dat de rosé d'Anjou en de kampernoeljes
Reeds zijn gekocht en de gasten uitgenodigd
Dit is niet eerlijk en toch
Test ik 's avonds mijn woorden uit voor de hond
Mijn merel met lange oren
Mijn geblakerde heks
En als ik mijn natuurrampzalig noodlot neurie
Jankt hij zachtjes mee
Mijn verkoold verdriet
Mijn luisbos met zijn tijgerogen
Nu ik dit gezegd heb
Vlucht ik in de slaap
De blubberende slaap van de massa
Hoor hoe de massa slaapt
Als een bezinkingsinstallatie
Terwijl mijn hond over mij waakt.
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II
Het is natuurlijk krankzinnig meelijwekkend
Een eigentijdse dichter die in de laatavond staat te luisteren
Naar de ontzettende lijsters
Ik ben bang om het te zeggen
Maar dat maakt mij ziek
En slaat mij met dagenlange verstomming
Wat mij totaal van streek brengt is de bedenking
Dat wat de lijsters zingen zo oerecht is
Geen gekke lijster heeft het aangedikt
Geen domme lijster heeft wat weggelaten
Geen broodnijdige lijster heeft ooit gepoogd
Zijn voorzaten voor schut te zetten
Ach was het alleen maar met de lijsters zo
Maar bomen planten en bloemen
Maar dieren en insekten
Ze zijn trouw aan hun bestaan gebleven
Aan de zin van de droom
Aan het heilige bloed van elkander
Alleen de mensen plegen moord en zelfmoord
Rond hun waanzinnige altaren
Om toch maar anders te worden dan ze zijn
Ook al zingen hun dichters nog het oude lied
Met verstikte stem
Om zo veel verraad en onmenselijkheid
Ik ben zo'n dichter en ik zing
Heel bangetjes op papier waar niemand naar luistert
Zing ik van het onheil dat mens is geworden
En doodt en doodt en doodt
Altijd maar dichter bij de eeuwigheid
Met alles behalve mensen.
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Kroniek
Willy Spillebeen / De dagdroom van een dichter
- Mais enfin Dangin, bibliofiele Silex-uitgave (1972).
- Ik de grote verliezer, uitgave Van Hyfte-De Coninck, Ertvelde (1973).
Mark Dangin (1935) debuteerde in 1958 en is dus, net als de talrijke dichters na
Tijd-en-Mens en Gard-Sivik, bij geen enkele school onder te brengen. Aanvankelijk
stond zijn poëzie nogal onder invloed van zijn mentor Gaston Burssens en van Paul
Snoek. Maar in feite is hij, onder de dichters van de jongste vijfentwintig jaar, wel
degelijk een alleenloper. Minder om zijn ‘romantisch-idealiserende natuur’, zoals
hij het zegt in een vraaggesprek (De Vlaamse Gids, mei 1973), kenmerk overigens
van heel veel dichters, dan wel om zijn uitgesproken introverte, volkomen op de
droom gebouwde poëtische wereld en zijn lang uitgesponnen, eentonige,
psalmodiërende versvorm. Zijn hele oeuvre door schept Dangin aan een nieuwe,
wazige, poëtische werkelijkheid, die nog het best als een dagdroom kan betiteld
worden. Het spreekt vanzelf dat deze roesbeleving ingegeven wordt door onbehagen
en vreemdheid tegenover de alledaagse onvrij makende werkelijkheid waaruit de
dichter dan ook vlucht. Dangins temperament is immers met van die aard dat het
agressief-geëngageerd in opstand zou komen. Hij voelt zich aldoor machteloos en
weerloos. Een agressieve houding zou trouwens helemaal niet in te schakelen zijn
in de wat wollige, slaperige en grillige wereld van halve gedachten en vage gevoelens
die de dagdroom in feite is. Parodie en ironie passen beter in de sfeer; het zijn
bovendien voor de weerloze uitstekende middelen om alles en iedereen, in de eerste
plaats zichzelf, te relativeren. Hierop berusten opzet en uitwerking van de bundel
Mais enfin Dangin. De titel brengt al meteen zelfrelativering ter sprake, maar tevens
een wat superieure spot met de anderen, de burgers, hun structuren en vooral hun
(schijnheilige) mentaliteit van ‘hoe is het mogelijk’. Geamuseerde relativering van
het burgerlijk instituut dat de lakens uitdeelt en de gedragspatronen knipt. Dangin
gebruikt voor deze bundel de niet zo nieuwe techniek van de spreuken. Gaston
Burssens heeft het hem al voorgedaan. Spreuken zijn inderdaad algemeen aanvaarde
en te respecteren waarheden. Ze drukken de spelregels van een bepaalde maatschappij
uit. Dangin vervormt en parodieert de spreuk en langs een soms geraffineerd web
van allusies en associaties (waarbij dan andere spreu-
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ken vaak meespelen) komt hij ertoe de algemeen aanvaarde ‘waarheden’ finaal op
hun kop te zetten. Lang niet altijd slaagt hij in zijn opzet tot parodiëren. Dan schrijft
hij nog niet noodzakelijk een zwak gedicht, vaak integendeel, maar de titel doet er
in dat geval weinig toe. Dangin schrijft dan een typisch Dangin-gedicht, waarin hij
dagdromend zijn wereld vol meisjes schept. Naar mijn gevoel geslaagde gedichten
in deze bundel zijn het aanvangsgedicht ‘Wie niet voor mij is, is achter mij’ en het
slotgedicht ‘Met de hoed in de hand zet men u overal aan kant’. Het eerst is enerzijds
een parodie op het christendom, uitgaande van Christus' woorden ‘Wie niet voor mij
is, is tegen mij’ en ‘de man’ (Christus) vertegenwoordigt in feite ieder ‘gezag’ (cfr.
later de ‘profeten’) maar tegelijk keert Dangin alles letterlijk om en hij handelt dan
over zijn eigen ‘wereld van vrouwen’, waarin ‘de zoon loochenaar (is) van de vader’,
waarin het op wetten en normen gevestigde gezag doodgewoon niet meer meetelt.
Tevens ironiseert hij ook zijn wereld: de ‘heilbrenger’ brengt in feite de mensheid
terug tot de holen. Het slotgedicht, mét de fout in de titel, althans volgens de inhoud
van het gedicht (maar dit zal wel bedoeld zijn) handelt over de onderworpenheid,
die enkel machteloos maakt. Ook hierin speelt zelfspot een niet onaanzienlijke rol:
‘Hij groette iedere mens en dacht; kon ik / eens mijn hoed ophouden als ik een rechter
/ ontmoet, een jonge vorst met zijn fans, / ik zou een mens zijn tussen bloemen, / één
voor één de stenen uit dit land / weten afbrokkelen.’ (27). In de andere gedichten
fungeert de spreuk wel eens gratuit als titel maar wanneer je de Dangin-spreuken
(inhoudstafel) na elkaar leest, kan je meteen de ludieke, sterk geërotiseerde
dagdroomwereld van deze dichter onderkennen.
Ik de grote verliezer geeft wel explicieter Dangins poëtische wereld weer.
Tegenover de ‘profeten’ en de ‘heiligensprekers’ (elders ook de ‘koningen’, de
‘priesters’, de ‘man’) m.a.w. tegenover wat hijzelf in zijn vraaggesprek noemt ‘de
ex-cathedra-mentaliteit’ plaatst hij de poëzie ‘het zelfgesmede wapen dat niemand
verraadt; / hier leeft geen mens, / hier geldt geen wet tenzij het onbeschreven blad /
met een enkele wens.’ (9). Het is duidelijk dat deze wereld een ‘wens’-wereld is en
dat de dichter enkel in zijn ‘dromen’ ‘oppermachtig’ is. Zijn ideale wereld ziet hij
dan als volgt: ‘zonder huizen, zonder koningen / zonder één geschreven wet’ (11);
‘wij kennen / geen gebod, / geen wet dan een luide lach en genoegens, / gevraagd
met een knipoogje en een vers / uit een verjaard dagboek.’ (12); ‘Wij zien hen (de
anderen W.S.) nu in het andere paradijs waar / velen vrolijk dansen en iedereen
kennen / die genoeg heeft aan woorden, / woorden.’ (13). Dangins vrije wereld is
inderdaad een wereld van woorden, enkel te vestigen op papier en/of in de droom.
Hier speelt het anarchisme van de dromer,
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die, met een parafrase op de neoromantische Van Schendel kan zeggen: ‘De droom
over de daad heft meteen de daad op.’ Wel zou het verkeerd zijn te stellen dat Dangins
wereld niets met de werkelijkheid te maken heeft: de dichter gebruikt fragmenten
uit de werkelijkheid maar hij herijkt ze a.h.w., hij maakt ze mooier d.m.v. de
herinnering. Daar zijn in de eerste plaats de ‘meisjes’, waarrond ieder
dagdroomgedicht cirkelt en die zijn hele poëtische wereld vormen: zij bestaan alle
binnen Dangins biografie. Als lezer vermoed je dit wel, al zie je ze toch in hoofdzaak
als collectiviteit, als surrogaat eigenlijk van de ideale vrouw: ‘de ene vrouw, nog
altijd onze laatste liefde.’ (9). Er is in Dangins werk inderdaad een doorlopend streven
naar het absolute, de idealiteit. En hier zal de katholieke opvoeding, waartegen hij
zich aldoor heeft afgezet, evenals zijn ‘romantisch-idealiserende’ geaardheid, wel
mee te maken hebben. Dangins dagdroom is, hoe fragmentair ook, een droom van
en een maximaal evaderen naar het paradijslijke. Aldoor is hij er naar op zoek,
vandaar zijn onrust, zijn veranderlijkheid: een ander land, een ander huis, een ander
meisje. Hij vindt het paradijs waar hij het meest vreemd is, waar hij het minst
geconfronteerd wordt met een afstotende, overheersende werkelijkheid. De cyclus
Wij in Utopia omvat gedichten over Turkije en Marokko. Geen reisgedichten, maar
omschrijvingen van een vreemde wereld, die hij identificeert als zijn ideale wereld:
‘Loop loop nu naar dit land zonder grenzen, / naar een nieuw begin waar alles anders
is, / alles een droom die slechts gebeurt / als men wil.’ (25). Hij beseft onderhand
ook wel dat zijn wensdromenwereld utopisch is, net als iedere revolutie overigens.
De slotcyclus Revolutie in Utopia handelt daarover: het resultaat van een revolutie
is een sterke man en dan kan men meteen een nieuwe revolutie aanvangen en ‘Allen
worden we koning die ochtend, / we fluiten wat marsmuziek en zoeken als altijd /
ijverig naar een straatje zonder einde.’ (42).
Dangins gedichten bevatten veel verhalende elementen, ze zijn zelfs tot op zekere
hoogte ingekapselde epische poëzie. Vandaar o.a. het objectiverend hanteren van de
hij-persoon (in ‘Mais enfin Dangin’) en de wij-persoon (in ‘Ik de grote verliezer’).
Ook de lange verzen met hun spreekritme en hun alledaagse taal wijzen in die richting.
Evenwel zijn er de vele sleutelwoorden, die het geheel vervreemden. En daar is
vooral die sfeer van de dagdroom: wazige contouren, wollige, lichtelijk beroezende
slaperigheid die vrij eentonig aandoet. In de verwoording is er, aansluitend bij de
dagdroom, het afdwalen langs beelden en sleutelwoorden, eigenlijk een soms
irriterende wervelloosheid die in de beste momenten wel iets litanieachtigs of
bezwerends kan hebben. Poëzie met weinig substantie, uitgesponnen met veel
woorden.
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Kroniek
Hugo Brems / De dames van de zondag
Wie na alle grote woorden, gezochte gevoelens en geestige invallen, die zowat het
stramien vormen van onze tegenwoordige poëzieproduktie, nog eens echt wil verrast
worden door een origineel en authentiek dichter, kan wellicht terecht bij Carel
Swinkels. Zijn bundel, De dames van de zondag, onlangs verschenen bij de ‘Bladen
voor de Poëzie’, bevat alle tot nog toe verschenen gedichten.
Het werk van Swinkels zoekt zijn weg tussen twee extreme polen. Aan de ene
kant zijn er zeer speelse, absurdistische gedichten met surrealistische allures, waarin
op een desoriënterende en bevreemdende manier perspectieven verschoven worden,
waarin tijds- en ruimtedimensies gedemonteerd worden, waarin uiteenlopende niveaus
van sfeerschepping en beeldvorming in elkaar overgaan en de meest bizarre
verbindingen aangaan. En dat op een bedaarde en allesbehalve geforceerde toon, die
de grootste vanzelfsprekendheid suggereert. Vergelijking is hier enkel mogelijk met
de virtuoze vindingrijkheid van een dichter als Vroman.
Tot deze soort behoren vnl. het 20 blz.-lange ‘verhalende’ gedicht ‘Jan met het
Visoog. Een natuurlijke historie in dertig verzen’, en de cyclus ‘Condé. Een geslacht
in drie verzen’. Beide gedichten overlappen elkaar trouwens ten dele. Het eerste
gedicht behandelt de lotgevallen van zekere Jan met het Visoog, die ‘begaan is met
het lot der vissen’, die ‘op zondag een liter franse wijn’ drinkt en ‘stage loopt in het
openen der vogelkooien’. Dezelfde Jan vinden wij in de loop van het gedicht terug
in de ‘ZOO van Antwerpen’, in zijn stamkroeg, in Versailles onder Louis XIV, tijdens
W.O. I aan de Somme en in Compiègne, in de legers van Jeanne d'Arc enz... Hij
treedt er op in gezelschap van o.m. Fellini, Madame du Champberry, Graf von
Messerschmidt en Philippe Condé en getransformeerd tot Jean de Bouleaux, Jean
de Boules, Jean de Boules Poisson en Jean le Voyeur Lumineux. Gekker kan het al
niet, en dan is er nog niet gesproken over verschuivingen en combinaties op kleinere
niveaus van het verhaal. Het verhaal blijft ondanks alles zeer vlot en boeiend te lezen.
De anomalieën doen zich immers alleen voor op het vlak van situaties en
gebeurtenissen, niet op dat van syntaxis en beeldvorming.
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En het is niet zinloos, al laat die zin zich niet helder en eenduidig beschrijven. Het
gaat hier immers over een symbolisch-exemplarische figuur, die de complexe, niet
aan tijd en plaats gebonden existentiële situatie van de mens en dichter uitbeeldt. De
naar cirkelvormigheid tenderende structuur van het gedicht en enkele terugkerende
leitmotieven geven de samenhang slechts schoorvoetend prijs: liefde en volgehouden
aandacht voor het natuurlijke, voor de diepgang van het geringe en het eenvoudige:
‘Dit is, zegt Jan, het leven der vissen,
het is wel koud
maar het is een leven
waarvan men leren kan
dat mensen jonger zijn
en niet gewend aan vocht
en niet gewend aan kijken.’ (32)

Er is ook de milde ironische kijk op de eendere menselijke dwaasheid ‘door de
eeuwen heen’, en er is ten slotte ook de ontreddering, die een bizarre figuur en een
vlees (of woord-) geworden teken des aanstoots als deze Jan met het Visoog bij de
in zekerheden verankerde mens teweegbrengt.
Maar boven al dunkt mij deze natuurlijke historie een oefening van de dichter,
een stadium in het zoeken naar een eigen idioom, een experiment met taal en vooral
met sfeer- en betekenisvelden om de expressiemogelijkheden ervan te testen. Iets
gelijkaardigs doet zich voor in de driedelige cyclus ‘Condé’ (53-60), waarin weer
een spel met historische en verbeeldingselementen wordt gespeeld.
Tegenover of naast deze tendens is er een meer ‘normale’, anekdotische of belijdende,
alleszins minder onthemende soort poëzie. En ondanks de charme en de bevreemding,
die van de zopas beschreven verzen uitgaat, moet hier m.i. het zwaartepunt en ook
het hoogtepunt van Swinkels' dichterschap gesitueerd worden. Deze verzen profiteren
van de technische verworvenheden, perspectiefverschuivingen en mogelijkheden tot
verrassende contrastwerking, uitgeprobeerd in de eerste soort. Maar dat alles is hier
sterk gematigd, beheerst en functioneel ingeschakeld in dienst van de uitgedrukte
idee of emotie. Een schitterend voorbeeld daarvan is het gedicht ‘Een opzienbarend
onderhoud’ (8-9), waarin de zgn. ernstige, volwassen wereld van geweld en geld in
al zijn zieligheid ontmaskerd wordt door een simpele maar volgehouden confrontatie
met de wereld van kind, spel, droom en sprookje. Het grote wordt in deze poëzie
voortdurend overwonnen door het kleine, ook door het kleine woord. Swinkels
hanteert het glimlachende understatement met zwier. De ontroering die al deze verzen
draagt, wordt er des te
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echter door.
Precies die echtheid en zuiverheid van ontroering én van expressie, dat volkomen
vanzelfsprekend zichzelf zijn, vinden we steeds als leidende thema's terug. Dat bleek
al uit de obsessionele aandacht voor vogels en vissen in ‘Jan met het Visoog’. Het
manifesteert zich ook in de voorliefde voor de natuur in het algemeen en voor het
kind. Daarin verraadt Swinkels een romantisch verlangen naar oorspronkelijke
zuiverheid. Maar een dosis (anti-) romantische ironie verhindert hem het contact met
de realiteit te verliezen, en corrigeert voortdurend het gedroomde ideaal. Ook het
ideaal van het dichterschap:
‘De dichter heeft tot taak
door de nacht te lopen
met een zaklamp:
hij is een beroemde
persoonlijkheid
in het nachtleven
en uit dien hoofde
groet hij de uilen,
en zolang zij nog
voorradig zijn
de laatste nachtegalen.
De dichter heeft tot taak
alleen te zijn in de nacht
om één te worden
met het duister
en op tijd
een nieuwe batterij
te kopen.’ (15)

Elders geeft de spot een dimensie te meer aan de ernst, wanneer het beginnende
dichtertje door zijn moeder verrast wordt:
‘Het gedicht verstopte ik
snel in mijn agenda
en ik zei: Dag Moeder.
Dag jongen zei ze.
Wat zie je bleek.
Het lijkt wel
of je ziek bent
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net als tante Bets.
Ze geeft steeds meer bloed op
de dokter zegt
het is ongeneeslijk.’ (69)

De voortdurende nuanceringen en het wantrouwen tegen grote woorden en al te
directe gevoelsexpressie vloeit voort uit dezelfde drang naar eerlijkheid en eerbied
voor natuur en mens zoals ze in zichzelf zijn. In het ontroerende gedicht ‘De vogels’
is die eerbied verbonden met het frequente thema van piëteitsvolle herdenking van
de vader:
‘Toen hij stierf
zat er een lijster,
hoorbaar maar verscholen.
Zij zong toen hij te drinken vroeg.
Maar toen hij eindelijk dronk
werd alles stil.
Hij zei alleen: Dag Zuster.
Men doet niet met de vogels
wat men wil.’ (75)

Het kan niet verwonderen dat dergelijk scrupuleus en origineel dichter grote
bewondering heeft voor en zich verwant voelt met Jan Hanlo. Enkele gedichten zijn
aan hem opgedragen, o.m. het zeer goede ‘Chicago’ (70-71). En de laatste strofe van
‘Sam en Joshua’, een oorlogsherinnering aan twee joden, is helemaal in de trant van
Hanlo's beste werk. Als herinnering en hulde aan beiden neemt de vader van de
dichter de klarinet, die Joshua achterliet, en speelt:
‘Ik denk dat het was
Summer Time
when the livin' is easy
en de kleine man
met het confectiepakkie an
en dat door elkaar
op aangrijpende wijze.’ (77)

En daarmee karakteriseert Swinkels onbewust maar raak zijn eigen poëzie. Alleen
lectuur ervan kan haar recht laten wedervaren.
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Kroniek
André Demedts / In het Frans vertaald
Bij de Commission belge de bibliographie, Huidevettersstraat 80-84, Brussel,
verscheen van Jean-Pierre Pepin een merkwaardig essay de la bibliographie des
traductions françaises des oeuvres de la littérature néerlandaise depuis 50 ans
(1918-1968). De studie wordt beknopt en zakelijk ingeleid door Jean Weisgerber.
Wie zou menen dat er reden bestaat om trots te gaan op het aantal vertalingen die
Pepin ontdekt heeft, wordt door de Brusselse hoogleraar een beetje ontnuchterd. Er
werd in die halve eeuw veel in het Frans overgebracht dat geen belang heeft, en wat
waarde bezit verscheen dan nog dikwijls bij kleine Belgische uitgevers, die geen vat
hebben op de massa van het Franse lezerspubliek. Volgens Weisgerber zou door
onze ministers van Cultuur een verstandige vertaalpolitiek gevoerd moeten worden.
Over dat laatste onderwerp kan er bij een passender gelegenheid eens van gedachten
gewisseld, op de andere twee vaststellingen uit zijn woord vooraf komen wij dadelijk
terug, nadat wij Pepin gehoord hebben.
Hij is ervan overtuigd dat de Nederlandse letterkunde bij de Franstaligen niet de
belangstelling geniet die zij verdient. Volgens hem ligt de hoofdreden bij de
onbekendheid met onze taal. Mogelijk. Feit is dat de meeste vertalingen uit het
Nederlands naar het Duits gebeuren en er wel meer Duitsers zijn die Nederlands
lezen dan Fransen. Wij laten de Franssprekende Belgen dan buiten beschouwing.
Als Pepin het goed voorheeft zal het met de buitenlandse verwaarlozing van onze
literatuur eerlang beter worden, aangezien er sinds enkele jaren aan steeds meer
vreemde universiteiten Nederlands gedoceerd wordt. Zelfs bestaat er nu mogelijkheid
om in Frankrijk en Duitsland ook in het middelbaar onderwijs onze taal te studeren.
Enige twijfel blijft er niettemin als men vaststelt dat werk dat in een Scandinavische
taal in dezelfde periode werd geschreven, wel tot de Parijse uitgeverijen doordrong.
Zou de kwaliteit van het werk er niet meer mee te maken hebben dan hier misschien
uit hoffelijkheid tegenover ons verondersteld wordt, en moeten wij niet vrezen, wat
Pepin niet denkt of zeggen wil, dat onze literatuur ergens te kort schiet?
Blijkbaar heeft hij daar toch enig vermoeden van, waar hij als bijkomende reden
voor de onverschilligheid tegenover onze literaire kunst ook de schuld
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wijt aan het regionalistisch karakter dat zij tijdens de vorige periode vertoond zou
hebben. Misschien ja, als wij door regionalisme huisbakkenheid, gemis aan diepte
en horizont, met andere woorden aan oorspronkelijkheid en persoonlijke
scheppingskracht, verstaan. Zeker niet waar het verbondenheid met de eigen wereld,
de natuur in brede zin en de samenleving zoals ze bij ons reilt en zeilt zou betekenen.
Een groot deel van de auteurs met wereldfaam die het tijdperk van 1918 tot 1968
beheerst hebben, van Hamsun tot Faulkner en van Reymont tot Sjolochov, zijn uit
dat oogpunt bekeken regionalisten geweest. Is het trouwens niet merkwaardig dat
onze Streuvels, Timmermans en Walschap in het buitenland meer bekendheid
verwierven dan auteurs als De Ridder en Kenis of de latere jongeren die geloofden
en beweren dat zij zich volledig van onze kleur en geur, van onze traditioneel
gegroeide levenssfeer los- en vrijgemaakt hebben? Pierre Brachin, professor
Nederlands in Parijs, heeft er in een artikel over de uitstraling van onze woordkunst
op gewezen dat men in het buitenland slechts matige belangstelling kan opbrengen
voor literair werk dat men in alle talen kan lezen. Wat voor de kenner merkwaardig
blijkt is het minder vertrouwde, de wereldbeschouwing en levenshouding, met de
eigen bestaansvormen, zeden en gebruiken van een bepaald volk. Door het werk van
enkele Vlamingen die Nederlands of Frans schreven, De Coster, Maeterlinck,
Verhaeren, Timmermans en Streuvels, heeft men uitgemaakt wat Vlaams is en dat
beeld van onze eigenheid doet het nog altijd. Het schijnt zelfs duidelijker omlijnd
en in feller kleuren geborsteld dan de voorstelling die men zich van Noord-Nederland
vormt. Die voorkeur komt bovendien tot uiting ten overstaan van minder hoogstaand
literair werk. Wij herinneren hierbij aan het succes dat het toneel van Gaston Martens
over de hele wereld gekend heeft, hoewel het ook niet in onze bedoeling ligt de
waarde van Martens lager aan te slaan dat zij verdient.
Mooi is dat Pepin de Nederlandse letterkunde als een eenheid beschouwt, wat zij
ook is, ondanks alle verschillen tussen Noord en Zuid, die een historische achtergrond
hebben. Opmerkenswaard lijkt ons daarbij dat die verschillen niet altijd door de
politieke landsgrenzen afgebakend worden. Er zijn Noord-Nederlanders die door
meer gevoel en verbeelding, terzelfder tijd ook door meer zin voor de synthetische
samenhang, dan door een kritische geest, een nooit verzadigde waarneming en
verbazende eerbied voor het detail geleid, nauwer bij de Vlamingen dan bij de meest
typische Hollanders aansluiten. Ook het omgekeerde is waar. Als Coolen en Anne
de Vries zuiderse trekken vertonen, vindt men meestal bij jongeren dan zij, zoals bij
De Wispelaere en Robberechts veel dat zij met auteurs uit het Noorden gemeen
hebben.
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Na die kanttekeningen op de rand bij de theoretische beschouwingen van Weisgerber
en Pepin, lezen wij de vele bladzijden biografische notities, auteursnamen en titels
van vertaalde verhalen, gedichtenbundels, toneelstukken en literaire essays. Achter
die lijsten ligt een vorserswerk dat eerbied afdwingt en waarvan de waarde voor
bibliothecarissen, critici en leraars in literatuurgeschiedenis niet onderschat mag
worden. Spoedig blijkt dat onze middeleeuwse literatuur het nog altijd doet, zowel
Hadewijch en Ruusbroec als de abele spelen, Beatrijs en Elckerlijc. Uit onze
negentiende eeuw kregen Gezelle en zelfs Conscience nog een goede beurt. Er was
zelfs belangstelling voor Vosmaer. Onder onze moderne auteurs kregen Timmermans
en De Hartog de meeste aandacht, maar ook van Coolen, Streuvels, Claes en Buysse
kan men heel wat in het Frans lezen. Dat er al te veel onbelangrijke figuren bij zijn
weten wij reeds, al zullen wij de laatsten blijven om hun dat succes te misgunnen.
Ten slotte, dat is al op de 545e bladzijde van zijn degelijke studie, geeft Pepin de
namen op van acht auteurs wier geboortedatum hij niet kon vinden. In de jongste
uitgave van het Lectuurrepertorium - het boek staat nochtans in zijn bibliografie
vermeld - had hij er althans een paar te weet kunnen komen: Marcel Van Maele o te
Brugge op 10 april 1931, en Anton Van Anrooy, o te Zaltbommel op 17 juli 1895 en
op 24 december 1946 in Ede overleden.
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Lieve Scheer / Martelaar met camera
Willy Lauwens komt, na Het vuur van de trots, Zing zacht zanger en De vuile angst,
voor de vierde maal op het literaire podium met een prozabundel Verrek martelaar
(uitg. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam). Ik zeg opzettelijk ‘prozabundel’, omdat ik
er een beetje last mee heb de gekozen stukken onder een zelfde noemer te plaatsen.
Novellen zijn het niet; daarvoor zijn ze te los, er is geen hoofdlijn op het gebied van
de actie. Met het cursiefje hebben ze de communicatieve, licht-weemoedige,
licht-ironiserende toon gemeen alsook het observerende standpunt (expliciet
aangebracht in voortdurend herhaalde hoofdzinnetjes zoals ‘Ik keek...’, ‘ik zag...’,
‘ik merkte...’); voor een cursiefje zijn de geboden brokken proza echter te lang (50
pp., 10, 30, 20 en 10 pp.) en ze missen de puntige afronding die het genre eigen is.
Kortverhalen dan? Daarvoor is het standpunt te observerend en te distant en is het
spanningsingrediënt te mager. Schetsen zijn het, ja, een beetje op zijn Hildebrands,
los van structuur, met in het midden, al of niet expliciet, een ik-auteur die met zijn
objectiverende camera een kleine mensengemeenschap op de ironisch-gevoelige
plaat brengt.
Nu eens is die gemeenschap de familiale kring, moeder, dochter en minnaar,
geconfronteerd met een vader dronkaard (Lied uit de steenbakkerijen; de titel is nogal
vreemd gekozen), of we vertoeven in gezelschap van een ouderwordende Paps die,
op aandringen van zijn drie kinderen, gezellig begint te kouten over zijn peter die
als moordenaar terechtgesteld werd (Namiddagje bij Paps). Dan weer is het een
werkkamp van gedeporteerden tijdens Wereldoorlog II, met alle gewoonmenselijke
dingen eromheen (Berlijns grijs). In De verdrukkers van de jeugd zien we een drietal
verpleegstertjes, kostschoolachtig in hun vrijheid beknot door oudere bewakende
jaloerse nonnen met overste. Oranje maan is een reeks flarden van een broer en zijn
tweelingzus, die elk op hun beurt door een hallucinante schizofrene werkelijkheid
worden gegrepen.
De langste brok van het boek is echter de eerste, Bittere kleur die mij tooit, waar
een jong auteur en zijn geliefde zich bewegen op de achtergrond van een literair
kliekje pedanten, narcisten, snobs en elleboogwerkers. Deze mekaar ophemelende
en beknibbelende vogels van diverse pluimage worden
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dan gemixt met feiten en helden uit de wielerkunst. De contrastwerking tussen die
niet bij elkaar passende werelden, werpt - het spreekt vanzelf - een vernietigend licht
op beide, vooral wanneer we beide dan nog opgenomen en ingebed zien in een kleurig
stukje Antwerps leven, compleet met tram en alles.
Erg grappig zijn de namen uit het kunstminnende milieu: Henri-Maria Palabora,
Tijger de la Lune, Jozef de Schepper, Rob Fonkelkind, Willem Anders, café De
Engel. Een enkele naam uit de realiteit zoals die van René Gysen wekt een vermoeden
dat de auteur hier een verhaal à clef heeft geschreven (wie 't schoentje past trekke
het aan); de bijnamen en hun al lusies zijn net voldoende ingedijkt om de schets niet
in opzettelijkheid en moralisering te laten verlopen. Bittere kleur die mij tooit zou
wel autobiografisch kunnen zijn, misschien ook niet. De aanhef ligt een beetje in die
richting: ‘Mijn manuscripten kwamen steeds trouw terug. Soms waren zij wit, soms
geel, dan weer roze of groen: altijd kwamen zij met hoogachting in mijn brievenbus
terug wegens overladen programma's en dergelijke.’ Na zulke uitlating begrijpt de
lezer wellicht hoe de titel voor deze bundel Verrek martelaar een antwoord van
ironische zelfspot is vanwege iemand die geen erkenning vond. Heeft W. Lauwens
die erkenning verdiend? Ik denk van wel. De auteur kan sfeer scheppen binnen in
een scherp getekend maatschappelijk kringetje. Hij heeft een heel speciale soort
droge humor en een korte ontnuchterde zinsbouw die daarbij past, en hij weet een
fijne vleug menselijkheid te halen uit kleine dingen. Zo bijv. ‘'s Avonds dwaalden
wij weer urenlang hand in hand door de straten van Antwerpen. Toen ik merkte dat
men in het vijvertje voor het standbeeld van Hendrik Conscience die zijn volk had
leren lezen, goudvissen had gezet, glimlachte ik stil.’ (p. 11)
Misschien is aan deze objectiverende zintuiglijke aandacht en overgave (‘ik zag’,
‘ik merkte’, ‘ik hoorde’) het fragmentarische karakter van deze kunst te wijten. De
auteur maakt een reeks opnamen, met een haarfijne instelling van de lens, maar hij
getroost zich de moeite niet om deze opnamen tot een vloeiend geheel te verwerken.
Die gebrekkige structuur wordt trouwens eerlijk toegegeven in de hiaten op de
bladspiegel. Dit soort onverklaarbare luiheid - of is het gebrek aan talent - stemt soms
een beetje korzelig, vooral wanneer de tekst er onduidelijk bij wordt, wat herhaaldelijk
gebeurt. Sommige personages komen helemaal niet uit de verf. Het verhaalstandpunt
in Namiddagje bij Paps is bijv. heel troebel. Wie heeft hier de camera in handen?
Welke ongenoemde en onzichtbare maar duidelijk voelbare toeschouwer woont de
conversatie tussen Paps en de drie kinderen bij? Hetzelfde voor Lied uit de
Steenbakkerijen; het verhaalstandpunt en het beroep

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 118

777
op de sympathie vanwege de lezer blijft ergens in het midden van de vier
geobserveerde personages zweven. Die wazigheid, dit gebrek aan identiteit van het
vertellende ik, is heel typerend, ja misschien zelfs is het een psychologisch
gedetermineerde karaktertrek van deze auteur. Ik denk hier dan vooral aan het laatste
verhaal Oranje maan, waar dromen en fragmentjes van brieven vanwege de broer
heel onduidelijk afwisselen met brieffragmenten vanwege de zus, terwijl de
voorstelling van deze personages en ook van de andere die de tekst bevolken, heel
gebrekkig is.
Wat me in Willy Lauwens vooral aantrekt is zijn goedmoedige en toch
doodnuchtere, volkomen pretentieloze spot en zelfspot, de heel speciale toon die
ergens ligt tussen het ‘Zing zacht zanger’ en het ‘Verrek martelaar’.
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Kroniek
Edmond Ottevaere / Duitse literatuur in 1972
Wanneer men de romanproduktie van het verlopen jaar onder de loep neemt, vindt
men onder de talloze titels nauwelijks enkele belangrijke werken. De boekenbeurs
van Frankfurt werd in 1971 nog beheerst door Bölls Gruppenbild mit Dame, een
indrukwekkend tijdsepos waarin de auteur - via de beschrijving van levenswijze,
voelen en denken van tal van nevenfiguren rond de hoofdfiguur Leni, een met de
clown Schnier verwante outsiderfiguur die, gedreven door altruïsme en naïeve
goedhartigheid, aan de rand van een liefdeloze maatschappij komt te staan - een
panoramisch tijdsscherm ontvouwt waarin de politiek-maatschappelijke evolutie van
Duitsland gestalte krijgt. De oorlog, de Wirtschaftswunder-periode, de ‘restauratie’
en de prestatiemaatschappij met als voorgeschiedenis de Weimar-republiek en zelfs
de tijd van het keizerrijk worden weerkaatst in de caleidoscopische belichting van
de meest uiteenlopende individuen; een kleinburgerlijk en kleinmenselijk wereldje
van handige sluwerds en profiteurs, van onschuldige dwazen, meelopers en echte
nazi's, van nonnetjes tot en met gastarbeiders die op de een of andere manier in relatie
staan met de hoofdfiguur. De auteur stelt zich hier voor als een afstands waarnemende
en investigerende ‘Verfasser’ die op basis van ingewonnen inlichtingen, leven en
persoon van zijn hoofdfiguur poogt te achterhalen en te reconstrueren. Toen Böll in
oktober 1972 de Nobelprijs kreeg, stelde vooral dit laatste werk tal van andere, in
de herfst verschenen romans in de schaduw. Tagebuch einer Schnecke van Günter
Grass werd op gemengde gevoelens onthaald. De bijna onmogelijke kruising van
het relaas van een kiespropagandatocht met een epische worp kon nauwelijks anders
dan tot een vrij disparaat werk leiden. Deze verzameling van diverse
reportagefragmenten, polemisch-politieke, vrij tijdsgebonden commentaren met
episch-didactische inslag en zuiver epische stukken (o.a. brokstukkenwijze aan zijn
kinderen vertelde ervaringen als kiespropagandist en dichter, de uitvoerige historische
kroniek over vervolging, uitdrijving en odusseia van de joodse gemeenschap in
Dantzig en vooral het grotesk-scurriele verhaal van de leraar Hermann Ott, bijgenaamd
‘Zweifel’) maken het tot een bont werk waarin politieke ideologie, visie op en
argumentatie m.b.t. bepaalde
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problemen contrasteren met het fictieve verhaal, dat anderzijds weer een illustratie
is van wat men zijn politieke denkbeelden zou kunnen noemen. Grass, die op zijn
best is wanneer hij aan het fabuleren gaat en zijn soms grotesk-fantastisch
slakkemotief ontwikkelt, schuift hier in dit boek niet alleen een politieke maar ook
maatschappelijke visie naar de lezer toe. De slak is voor Grass het symbool van de
traagheid, van de gestadige vooruitgang tevens (‘Der Fortschritt is eine Schnecke’)
maar ook ergens van de voorzichtige dichter. Haar voet trekt een onuitwisbaar spoor.
Het beeld van de langzaam vooruitschuivende slak als geduldig en vastberaden
georiënteerd-zijn op een welomschreven doel, als het langzame (politieke)
bewustzijns- en ontwikkelingsproces, dit laatste in tegenstelling met voorgestelde
en vooral vaak radicaal-revolutionaire maatregelen (van de ‘Jusos’ bijv.) suggereert
hier uiteindelijk methode en realisatie van de doelstellingen van de SPD. Deze
traagheid gaat gepaard met terughoudendheid, omzichtigheid, kritische houding en
twijfel, een toestand gelegen tussen neerslachtige aarzeling en een tot overhaastig
handelen verleidende utopische wensdroom, hier gehuldigd als pragmatisch politiek
principe tegenover elk star dogmatisme of naïef idealisme. Grass spreekt zich duidelijk
uit: hij noemt Brandts biografie ‘eine Schneckenbiographie’ en zegt van zichzelf:
‘Mich trägt keine Lehre. Die Lösung weiß ich nicht. Ich schenke euch Zweifel. ()
Eine Schnecke - immer unterwegs - verläßt feste Standpunkte.’
Een werk van een totaal andere aard en tonaliteit is Wunschloses Unglück van
Peter Handke. De problematiek van het toneelstuk ‘Publikumsbeschimpfung’ en van
het prozawerk ‘Die Angst des Tormans beim Elfmeter’ - namelijk de discrepantie
tussen ‘Aussenwelt’ en ‘Innenwelt’, tussen woord en werkelijkheid, m.a.w. de
communicatiestoornis en de incongruentie van woord en ding, van situatie en inzicht
in de situatie, van daad en bewustzijn van de daad evenals de aliënatie van de aan
de dingen overgeleverde mens - klinkt hier weliswaar nog even op, maar maakt toch
plaats voor een meer realistisch en concreet veruiterlijken, een weergeven van een
werkelijkheid waarmee de auteur rechtstreeks te maken heeft. Het leven en de
zelfmoord van zijn moeder is de aanleiding en het thema van dit boek. De diagnose
van dit monodrama, dit leven-als-noodlot geplaatst in de sociaal-psychologische
context, eigenlijk de reconstructie van een nooit tenvolle tot ontplooiing gekomen
bewustzijnsproces, staat als levensschets van een individu in scherp contrast met zijn
vroegere sjabloonfiguren, die eerder als spreekbuis van een geponeerde visie
fungeerden.
Die Zwille van de 78-jarige Ernst Jünger is het verhaal van een schuchtere en
teergevoelige dorpsjongen, die op een steedse kostschool moeilijk aardt
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en zich door zijn tegenspeler Theo, een leidersfiguur, laat meeslepen, zodat hij van
school wordt weggestuurd. De twee hoofdfiguren van deze ongetwijfeld op
autobiografische reminiscenties steunende roman lijken hier incarnaties of
afsplitsingen van Jüngers complexe gedachtenwereld, bij uitbreiding van de mens
überhaupt, te zijn. De decisieve Theo, de man van de daad die machtsdrang en geweld
incarneert, doet denken aan de avontuurlijk-heroïsche levenswijze die Jünger destijds
zelf predikte, de narcistisch-romantische Clamor aan het kwetsbare, zich in eigen ik
terugtrekkende kunstenaarstype. Beide figuren weerspiegelen Jüngers dualistische
levensbeschouwing die, naar de geest van Nietzsche, onder het primaat van de wil
een persoonlijke, aristocratisch-actieve verwerkelijking van het eigen ik en anderzijds
een eigen esthetische wereld en een beschermd domein nastreeft. Heel wat details
wijzen op deze zonderlinge mengeling van een in de natuur verankerde zintuigelijke
bezetenheid (‘Augen zum Empfangen, nicht zum Zielen’) en een in zich rustende,
zichzelf afschermende ivoren-torenhouding enerzijds en anderzijds een drang naar
en bewondering van het dynamische en van autoritair-krachtdadige, zichzelf
doorzettende naturen. De weemoedige, kwetsbare, ook op het morele vlak gevoelige
en op zelfontdekking ingestelde, beschouwelijke kunstenaarsnatuur en het, ‘jenseits
von Gut und Böse’, op zelfbevestiging gerichte en soms naar gevaar en geweld
lonkende en verlangende strijderstype zijn hier de beide, elkaar provocerende
grondtrekken - eigenlijk de dualiteit kunst/leven - die Jünger in de mens ervaart. Hij
concretiseert dit in Theo en Clamor en symboliseert het langs het beeld van ‘die
Zwille’, de uit twee armen bestaande en in één handvat samenlopende katapult. De
roman komt moeizaam op dreef en de tweeslachtigheid weerspiegelt zich eveneens
in de koel-registrerende, starre stijl en de soms dwepende ondertoon. Een omstreden
werk van een even omstreden als moeilijk te etiketteren auteur.
Een belangrijk werk is zeker Masante van Wolfgang Hildesheimer. Waar in Tynset,
zijn eerste roman waarmee hij ophef maakte, de plaatsnaam niet het oord is waar de
ik-figuur zich bevindt, wel waar hij zich zou willen bevinden, m.a.w. een soort
onbereikbare utopia, zo ook is Masante een plaats waarnaar hij heimwee heeft. Ze
staat duidelijk als tegenpool van het eveneens fictieve, aan de rand van de woestijn
gelegen Meona, waar de dichter is ondergedoken in een alleenstaande bar. Meona
is een fixatiepunt van de geest, een uitgangspunt voor groteske en surrealistische
verhalen, fragmentarische schetsen, hallucinatorische fantasmagorieën, cerebrale
mijmeringen of aforistische commentaren en angstaanjagende parabels met sterk
evocatieve en verwijzende kracht. De motieven vervolging, geweld en kneveling,
maar ook de zoals de woestijnwind alles uitwissende, wegvretende en
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begravende vergetelheid, de zinledigheid en existentiële leegte, het ‘horror vacui’,
klinkt op uit de talloze verhalen van de steeds in trance zwevende of halfbeschonken
bardame Maxine, die enerzijds de belichaming is van het onbereikbare verlangen
van de kunstenaar in een volmaakte kunst zichzelf te zijn, maar anderzijds ook als
verwelkte schoonheid en fin-de-sièclefiguur met Don Quichote-allures in het verleden
leeft en zich afschermt in een kunst die niet meer bestand is tegen, en wellicht
‘overbodig’ wordt in de brutaal-technologische werkelijkheid van de hedendaagse
tijd. Wat Hildesheimer wil verduidelijken is, dat de hoofdfiguur in en langs zijn
kunstvol opgetrokken structuur van verhalen slechts een medium is, dat poogt deze
wereld te duiden en met zichzelf in het reine te komen. De plaats van de auteur is
uiteindelijk ergens aan de rand van de woestijn, die van een roepende in de woestijn
die verlangt terug te keren naar dit oord, dat hier Masante heet. Dit Meona, de plaats
die ‘nur in Beziehung zu Masante Sinn und Gültigkeit gewinnt’ moet steeds weer
worden opgezocht, wil men Masante niet uit het oog verliezen.
Ten slotte een vlotte roman uit de DDR die achter een colportage-uiterlijk toch
niet zo oppervlakkig is als hij zich presenteert. Irreführung der Behörden van Jurek
Becker verhaalt de emotioneel-amoureuze en artistieke perikelen van een auteur,
Gregor. Wanneer hij uiteindelijk gehuwd en een gevierd auteur is, komt de
vervreemding van zijn vrouw en van zijn schrijverschap. Zijn vrouw brengt hem tot
het inzicht dat hij eigenlijk een dubbel leven leeft en er een dubbele moraal op
nahoudt: ‘Du wirfst mit nicht vorhandenen Einsichten um dich. (...) Die Leute (...)
erwarten von dir Aufrichtigkeit und sie haben ein Recht darauf, denn deine Arbeit
wird fürstlich bezahlt. Aber was tust du? Du führst sie in die Irre und lieferst alte
Hüte ab, die du in deiner Werkstatt mit ein bißchen Talent aufpolierst. Hältst dich
gar noch nützlich dabei, aber du bist es nicht, weil die Sorgen dieser Gesellschaft
nicht deine eigenen sind, du hast nur irgendwann beschlossen so zu tun.’ Een (naar
DDR-normen toch al bij al positief) boek over de taak van de kunstenaar in de
gemeenschap. Hier wordt uiteindelijk volgende vraag gesteld: dient de kunstenaar
een inzicht te geven in de relatie mens/evenmens/maatschappij of dient hij enkel
verhaaltjes te vertellen? Deze ogenschijnlijk ontspannende liefdesroman met dubbele
bodem herinnert enigszins aan het zich eveneens over de correlatie
schrijver/maatschappij buigende werk van Christa Wolf: ‘Nachdenken über Christa
T.’ De thematiek die zijn landgenote kritischer en zeker minder orthodox benaderde,
wordt hier luchtiger en speelser behandeld, vooral dan langs de vele symbolische
verhaaltjes, ingebouwd in een vaak humoristisch en met spitse dialogen gekruid
liefdesverhaal.
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Voorlopig is het nog ietwat te vroeg om te kunnen vaststellen welke werken van de
Buchmesse 1973 overeind zullen blijven. Ook hier voelen velen zich geroepen, helaas
slechts weinigen worden uitverkoren.
HEINRICH BÖLL:
Gruppenbild mit Dame, 400 blz., 25 DM, Kiepenheuer & Witsch, Köln.
GÜNTER GRASS:
Tagebuch einer Schnecke, 368 blz., 24,80 DM, Luchterhand Verlag, Neuwied.
PETER HANDKE:
Wunschloses Unglück, 99 blz., 12,80 DM, Residenz Verlag, Salzburg.
ERNST JüNGER:
Die Zwille, 329 blz., 30 DM, Ernst Klett Verlag, Stuttgart.
JUREK BECKER:
Irreführung der Behörden, 250 blz., 22 DM, Suhrkamp Verlag, Frankfurt.
WOLFGANG HILDESHEIMER:
Masante, 377 blz., 24 DM, Suhrkamp Verlag, Frankfurt.
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De laatste ronde
Turks en ander fruit
In onze laag-bij-de-zeese landjes zien boeken het licht die vroeger geen kans zouden
krijgen. Om te beginnen zou geen uitgever bereid gevonden worden om dergelijke
dingen op de markt te brengen. Verder zou de censuur onverbiddelijk ingrijpen. Ten
slotte zouden de mensen het boek als ‘verderfelijk’ en als ‘schuttingtaal’ veroordelen,
met om de mond een trekje van superieur misprijzen. (Hetgeen hen niet zou
verhinderen Mevrouw te bedriegen met om het even welk aardig ding! De Franse
auteurs Labiche en Feydeau hebben daar overvloedig de draak mee gestoken.) Maar
kom: deze burgerij die o.a. door Tsjechov en door Ibsen zo in haar hemdje zou worden
gezet, slaagde erin, uit hoofde van zedelijke principes, in 1857 Baudelaire te doen
veroordelen omwille van bepaalde obscene gedichten uit Les Fleurs du Mal. Vandaag
vragen onthutste middelbare scholieren zich af wat dààr nu voor obsceens in zat na
- ontgoocheld - de bundel doorbladerd te hebben. Dezelfde burgerij speelde het klaar
in 1915 De Regenboog en in 1928 Lady Chatterley's Lover, allebei boeken van D.H.
Lawrence, te verbieden. Nochtans schreef Lawrence dat naast de puriteinen met hun
seksuele taboes de moderne jongelui staan ‘die het lichaam behandelen als een stuk
speelgoed (...). Deze jongelui spotten met het belang van de seksualiteit en gaan met
elkaar naar bed zoals ze samen een cocktail drinken.’ Dezelfde burgerij weer kon
De Kreeftskeerkring van Henry Miller in 1934 doen verdwijnen en de auteur
veroordelen tot een armoedig bestaan in Europa.
En nochtans: Baudelaire, Lawrence en Miller waren niet de eersten die wat opener
over slaapkamer- en bedaffaires schreven. Als we ons naar de achttiende eeuw
wenden, zien we de vertaling van de Mille et Une Nuits de Shéhérazade, door Galland,
maar ook De Sade († 1814) en, iets vroeger, Restif de la Bretonne († 1806) en
Choderlos de Laclos († 1803), die bepaalde aspecten van de perversiteit behandelden.
Net zoals l'abbé Prévost (Manon Lescaut, 1753), waren ze handig genoeg om over
de ‘gruwelijke’ (vandaag echter lectuur voor communicanten, op De Sade na) verhalen
die ze vertelden een moreel sausje te gieten. Ze hadden als enige bedoeling, zeiden
ze, de jongelui te tonen tot waar de passie leiden kon, de jongelui te waarschuwen
voor ongebreideldheid. Ze wierpen zich op als kampioenen van deugdzaamheid en
eerbaarheid. Nou, nou...
We kunnen nog verder terug: de Contes van Lafontaine, het Testament van Vil-
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lon, de Middeleeuwse verhalen van Chaucer (enkele films over de Decamerone, de
Canterbury Tales en dies meer wierpen onlangs een rosse gloed over middeleeuwen
en renaissance...). Ook in de oudheid waren er kerels die wel wisten waar Abraham
z'n mosterd haalde... In de humaniora krijg je echter gekuiste bloemlezingen waar
niet alle werk van Griekse lier- en andere dichters in staat, waar niet alles wat
Romeinse blij- en andere speldichters produceerden, in te vinden is. Zelfs het bijbelse
Hooglied was niet je dàt...

Seks zonder censuur
Waarover maken bepaalde mensen zich dan druk? Ik Jan (Cremer) was een eerste
kassei door burgerlijke ruiten. Branieachtig-stoer trapt hij allerlei heilige huisjes in
mekaar, ramt deugdelijke principes te pletter. Maar hij doet het (haast) altijd met een
geestige knipoog van ‘'t is allemaal niet waar hoor! gein! lekker lezen!’. In feite
pretentieloze vertelseltjes. Ik Jef (Geeraerts) is een ander geval. Branieachtig is hij
wél. Maar geestig? Kom nou. Seks wordt door hem gebruikt (om lezers te trekken?)
of, liever, is ondergeschikt aan twee dingen: afrekenen met de Belgische Staat die,
langs politici en generaals om, de boel in de rijke kolonie zo grondig verknoeide
(daarvoor kreeg de auteur een vette prijs...); afrekenen met de Kerk die de Staat helpt,
doch die vooral de mensen in hun gezonde levensdrift heeft afgeremd. En Geeraerts
wil nu eens bewijzen dat hij zich nog net op tijd rekenschap gegeven heeft van die
situatie, dat hij zich om geen enkele tuin heeft laten leiden. Maar, net zoals Cremer,
kan hij schrijven. Schrijven kan ook Ik, Jan Wolkers, die staat een beetje tussen de
vorige twee auteurs in. Hij mist Cremers olijke knipoog en Geeraerts' politiekerigheid.
Bij hem: levensdrift. Of... gewoon maar seks.
Het is evenwel tekenend dat deze boeken de publieke gunst genieten, ook al worden
in sommige kringen die werken nog onder de tafel doorgegeven. Vurrukkeluk stiekum.
Enorme oplagen, terwijl mensen die iets te vertellen hebben nérgens staan. Is dit
fenomeen een aanduiding dat de traditionele roman aan stuiptrekkingen toe is?
Waarover nog schrijven? De mass-media praten in alle huiskamers openlijk over
seks- en andere schandalen die als hoofdpersonages bekende politici hebben, die
deze machtige halfgoden van de twintigste eeuw aftakelen. Waarover nog schrijven?
Alles is gezegd. Dan maar over datgene waarover niemand openlijk durft praten.
Gebrek aan echte verbeeldingskracht? Vermoeidheid van het westerse zoeken?

Seks door censuur
En de censuur zwijgt (of maakt gratis publiciteit...). Wie zou de verantwoordelijkheid
durven nemen, nu in talloze ons omringende landen de wettelijkheid steeds meer
vrijheid toestaat? Niet zozeer omdat men vertrouwen heeft in de menselijke
verantwoordelijkheidszin of in de morele integriteit van de samenleving. Wel omdat
men beseft dat verbieden vechten is tegen de bierkaai. Dat leert de geschiedenis...
Auteurs hoeven niet meer de seks in gefrustreerde vormen aan te bieden, zoals de
romantici het deden met hun sprookjes en griezelverhalen over vampiers en
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in wat Guitry noemde ‘des
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maisons closes ouvertes à tout le monde’, in bourgeois garçonnières. Sex-shops en
bars wijzen op een ineenstuiken van taboes. Men is vrij.
Vrij. Zo vrij dat je geen roman, geen film, geen televisieshow meer kan maken of
je moet er de nodige portie blote billen bij hebben. Servet is één voorbeeldje.
En dan moet je eraan denken dat de rechtspraak een gevaarlijk spel speelt. Seks
mag. Kritiek niet. Rusland heeft Amalrik, Duitsland heeft onze Mandel, wij hebben
de Franse Krivine. Laat de mensen porno lezen tot ze ervan kokhalzen, want dat is
ongevaarlijk. En uitgeverijen spelen gnuivend het spel mee. Ze ruiken gouden dukaten.
Dat gelijkt erg op The Brave new World, op de kille Huxley-wereld. Seks is een
middel om de saaie monotonie, om de grauwe verveling te vergeten. Wat zal er
gebeuren zodra de mensen doorzien dat zulks een vuil maneuver is en dat je beter
de diepere oorzaken van deze vervelende monotonie kan opsporen?
Guido Wulms

Ik draag geen vlaggen in de stoet
Ik draag geen vlaggen in de stoet
ik bal geen vuist ik breng geen groet
ik roer geen trom ik sla geen maat
ik vraag niet welke kant men gaat
ik blaas geen hoorn ik speel geen fluit
ik schuw de troep om zijn geluid
ik stap niet mee ik wil geen leen
ik neem de zijweg ik ga alleen.
Juul Kinnaer

Muurbloem
Eens
zal ik een gedicht schrijven
stil
als de muurbloem
misschien ben ik dan oud
ga ik dood
dan zullen de jongeren zeggen
hij was 't
die van de muurbloem schreef.
Juul Kinnaer
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Een goet visscher ontglipt wel een ael (3)
M.L. Adriaenssen, uit 't verbeteringshuis in Namen, aan Gezelle op 21-5-87: ‘... 't is
toch zoo 'n schoone streek, als er hier Vlamingen woonden dan zou het een waar
paradijs zijn.’ Patiëntie, Adriaenssen!
Intussen hebben ze te Brugge 't paradijs al: ‘Prayer seems to be the chief business
of life in Bruges’ (Mrs. Buckler op 17.9.72). Maar waarom was 't hier zo goed? ‘Ik
heb mijn ontslag ingediend van lid van den raad van 't Davidsfonds: 't zijn al
franskiljons’ (J. Claerhout, 7-86).
Gezelle heeft verzen gemaakt voor de jongeheer van Zuylen: ‘... grâce à eux il
comprendra ce qu'il doit à sa race et au Bon Dieu.’ (Frans Bon van Zuylen,
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3-90.) Dat ras is dan ook het Nederlandse.
Maar wat belooft het ras in Australië? ‘... in spite of all the warnings they receive,
women especially will marry men without any religion.’ (J. Berghman, 25.4.91.)
Christine D'haen

My third eye can see spirits underwear
Er zijn boeken die zo goed zijn dat men er haast niet over zwijgen kan, en er zijn
boeken die zo interessant zijn dat men ze beter voor zichzelf laat spreken. Zulk een
boekje is Wishes, Lies and Dreams. Het heeft als ondertitel: ‘Teaching children to
write poetry’ en het is het verslag van Kenneth Koch, een mij onbekende Amerikaanse
dichter en toneelauteur, die als opdracht kreeg de leerlingen van Public School 61
in New York City niet zozeer poëzie te ‘leren’ schrijven, wel ze tot het schrijven van
poëzie te ‘stimuleren’. Van de meer dan 300 pagina's zijn er ruim 250 gevuld met
door de kinderen geschreven gedichten, en niemand die iets te maken heeft met de
opvoeding van kinderen, of met kinderboeken, of die gewoon van kinderen houdt,
zou dit boekje mogen missen.
Ik heb het toevallig gekocht, zo maar, het gebeurt me trouwens nog wel eens dat
een boek uit een overladen rek in een boekhandel haast vanzelf in mijn handen springt.
Het is ‘A Vintage Book - V 82’, een pocketbook gepubliceerd door ‘Vintage Books
/ Chelsea House Publishers - A Division of Random House, New York’. De verleiding
om, ten bewijze van wat ik zeg, een en ander te citeren is groot. Ik zal er dus niet
aan weerstaan.
Van een meisje:
‘I wish I was an airplane so I could look at the sky. I would throw everyone out
of my airplane so I could be alone.’
En ook dit versje is van een meisje:
‘I used to be a fish / But now I am a nurse / I used to read My City / But now I am
up to Round the Corner / I used to be as silly as David / But now I am sillier than
David.’
De lente maakt blijkbaar niet iedereen gelukkig:
‘The spring is like polluted air / When spring comes the flower die / Spring is the
ugliest season there is / In spring a tornado comes / In spring the ice cream man faints
/ In spring everybody turns into stamps / In the spring rotten birds fly for air.’
Geen enkel boekje is er tot nu toe beter in geslaagd me in contact te brengen met
de eigen wereld van het kind, en me te doen beseffen wat we allemaal hebben
achtergelaten in onze pogingen om iets te bereiken wat we, om onnaspeurbare redenen,
een harmonische persoonlijkheid noemen. Hun wereld is irrationeel, zit vol breuken
en tegenstrijdigheden, maar dus ook vol verbeelding, vol verrassende doorkijkjes,
vol revelerende invallen, vol vrijheid. Het is een boeiende, echte, vitale wereld,
gewoon niet te vergelijken met het verkeutelde beeld van de kinderwereld uit de
populaire en vertederende boekjes vol versprekingen en ‘kinderwijsheid’.
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Iets wat trouwens onmiddellijk opvalt en pijn doet is te constateren hoe treurig
het kan zijn een kind te zijn, en hoe
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eenzaam kinderen zich kunnen voelen:
‘I seem to be a man in the flying trapeze. But I am a man in the garbage can.
I seem to be an eagle taking a path of clouds. But I am a devil taking baths of fire.
I seem to be a crocodile. But I'm a fish being stretched in a whale.
I seem to be a man diving in the water. But I'm a gorilla swinging from a tree.
I seem to be a pretty color. But I am a word that means gone, that word is: The
End.’
Fernand Auwera

Moritoen
Test jezelf: waaraan denk je als je de naam ‘Moritoen’ hoort? Aan de
Middelnederlandse dichter Jan, naar wiens hoofd Prof. Heeroma enkele jaren geleden
haast het hele Gruuthuuse-handschrift smeet? Of aan de Brugse ‘culturele’ vereniging
die zes jaar geleden Jans familienaam als klapperende vlag voor haar menigvuldige
activiteiten koos?
In een tijd waarin zoveel verenigingen aan aderverkalking lijden of na een
marginaal vuurwerkbestaan weer in de nacht verdwijnen, is de v.z.w. Moritoen wel
een merkwaardig fenomeen. Op vijf jaar tijd is het aantal programma's boven de 40,
het aantal deelnemers boven de 1000 per werkjaar gestegen. Je kan bij Moritoen ook
van alles doen: sensitivity-training zowel als Ikebana, yoga of toneel-beleven,
financiële analyse, vaardig spreken, je zoekt het maar uit. Toch hebben wellicht
vooral de literaire programma's ook buiten het Brugse ophef gemaakt. De
werkmethode raakt stilaan bekend. En als die ‘verkenningen’ nog enkele jaren blijven
lopen, kent zeker ons hele literaire wereldje ze. De deelnemers lezen eerst een
bepaalde roman. Komen dan eens samen om de leeservaringen uit te wisselen.
Ontmoeten ten slotte de auteur om hem met hun vragen, aanmerkingen, twistpunten
te confronteren. Als troost voor al die moeite krijgen de dappere lezers achteraf,
netjes gestencild, een beknopte bespreking plus de tekst van het auteursinterview.
Een ideale formule, zullen zeker de mensen zeggen die de auteur uit zijn isolement
willen halen. Maar de auteur moet dan wel zelf over de brug willen komen. Sommigen
willen dat niet. Ze kunnen gelijk hebben. Anderen zeggen wel toe (zelfs schriftelijk),
maar lappen de lieve lezertjes uit Vlaanderens westelijke hoek aan hun beroemde
laarzen. Zo kwam Jacques Hamelinck vorig jaar gewoon niet opdagen. Een voorbeeld
van misplaatste dichterlijke verstrooidheid? Ook Wolkers en Boon togen niet naar
Brugge, maar ontvingen toch een groep(je) van de deelnemers, resp. in Antwerpen
en thuis.
Bij dergelijke tegenslagen zou je als organisator de harp wel aan de Westvlaamse
wilgen hangen. Toch geven Luc Decorte en zijn medewerkers het nog niet op. Zij
ondernemen ook dit jaar weer ‘literaire verkenningen’ in Brugge en Kortrijk. Met
resp. Albert Westerlinck en Marcel Janssens als inleiders. En auteurs als Raes,
Schouwenaars, Kemp, Michiels, H. Haasse e.a.
Wat drijft de mensen naar die ontmoetingen?
Het zal wel voor een goed deel nieuws-
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gierigheid zijn naar de man achter het boek. Verwacht men uit de mond van het
orakel het definitieve woord over de wel eens meerzinnige tekst?
Wil men zich een avondje zonnen in het artificiële aureool van ‘de beroemdheid’?
Of gewoon zelf constateren welke kleur van ogen de vereerde letterkundige heeft...
Welke motieven de deelnemers ook mogen drijven, het feit dat niet-specialisten
samen praten over gelezen literatuur, blijft een merkwaardig, en misschien zeldzaam,
gebeuren. Een studie waard?
Herman Leys

Starend over...
Starend over...
de baren zie ik uw handen in 't verleden
en hun aloud gebaar: gij snijdt ons brood
aandachtig aan uw borst tot witte sneden,
zo wit als eens de melk die gij ons boodt
terzelfde borst, meer nog om ons voor 't leven
te sterken dan tegen dood, die weer vereent
wat op de wereld werd uiteengedreven
en waarom gij uw nachten hebt doorweend.
Wie zich verbrandt, moet op de blaren zitten,
hebt gij zo vaak herhaald, en... 'k ben één blaar,
ach, naar den vleze niet, maar door een hitte
van duivels duizend en onuitdrijfbaar.
Gij haalt de honderd, kaarsrecht nog en zo rilde,
't gelaat vol rimpels maar 't geweten strak,
en op het zilvren haar een glans zo milde
als uw gevoel voor wie u 't harte brak.
Ze noemden u 't prinsesje van de Stuiver1.
in uwe jeugd, en ook uw zoon, hij vond
een prins; maar... help mij toch, zie hoe ik huiver...
een prins die mij naar 't leven stond,
de...
A.G. Christiaens

1.

een gehucht.
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Boekbesprekingen
Taal van lust en weelde
Bilderdijk hechtte veel belang aan de studie en de kennis van de talen en hij had een
uitgesproken voorliefde voor het Italiaans, dat hij de ‘taal van lust en weelde’ noemde.
Toen hij tijdens de jaren 1795-96 als balling te Londen verbleef, was hij in de
gelegenheid om Italiaanse lessen te geven aan een paar jonge dames, de gezusters
Schweickhardt, met als gevolg dat de oudste, Catharina Wilhelmina, niet lange tijd
daarna Bilderdijks tweede vrouw werd.
Aldus, in een paar regels samengevat, het begin van een uitgebreide, geleerde en
tevens boeiende verhandeling over Bilderdijk en de Italiaanse literatuur, door Martien
J.G. de Jong, professor aan de Faculté de philosophie et lettres te Namen (Taal van
lust en weelde, Willem Bilderdijk et la littérature italienne, Namur 1973, 145 blz.).
Over vijf hoofdstukken, met sprekende titels, worden daarin de vertalersactiviteiten
van de geniale dichter en denker naar alle zijden belicht. Bilderdijk was een man van
tegenstellingen. Een volbloed romanticus die zich niet helemaal kon losmaken van
het classicisme waarin hij was opgegroeid. Een dramaturg - M. de Jong wijst erop
dat hij in dit genre zo goed als onbekend is - die in tegenspraak kwam met zijn eigen
theorieën over de toneelkunst. Ook als vertaler had hij zijn eigen opvattingen en gaf
hij de voorkeur aan een vrije navolging boven een letterlijke vertaling. Daar kwam
nog bij dat hij de teksten vaak op zijn eigen manier interpreteerde. Als typisch
voorbeeld geldt zijn vertaling van de beroemde Ugolino-episode uit Dantes Inferno.
Hij had, zoals begrijpelijk, een voorkeur voor sommige genres en voor bepaalde
auteurs. De pastorale viel in zijn smaak en dus vertaalde hij uit Guarini's Pastor Fido.
De auteur oppert daarbij het vermoeden dat Bilderdijk de Italiaanse herdersspelen
bewonderde omdat hij ‘sommige’ “pastorale” situaties bruikbaar achtte voor zijn
eigen minnaarsactiviteiten in Engeland.’ Hij had waardering voor Ariosto, hij vereerde
Tasso, ook al had hij voor beider epos wel enige reserves te maken. Dat hij bijv.
Metastasio een tijd lang bewonderd heeft en nagevolgd, is te verklaren uit zijn
voorkeur voor een vorm van verheven pathetiek, maar dat hij de grootste dichter en
dramaturg uit zijn eigen tijd, Vittorio Alfieri, niet heeft gekend, lijkt onbegrijpelijk.
Uit Bilderdijks verzen in het Italiaans, en uit brieven in die taal aan zijn geliefde,
heeft de auteur een kleine keuze opgenomen. Het is handig maakwerk, met
gebruikmaking van geschikte formules en zogenaamde literaire wendin-
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gen, zoals De Jong het noemt. Wat de vertalingen in het Nederlands betreft, die zijn
zeker niet onverdienstelijk. In een afzonderlijk hoofdstuk worden uitvoerige lijsten
van vertalingen en citaten meegedeeld. Uit de talrijke aantekeningen kunnen er
bovendien een boel interessante gegevens worden opgediept. Er is verder een
uitvoerige bibliografie, terwijl de studie wordt afgesloten met een dubbele index.
M. de Jong, die sinds vele jaren met Bilderdijks werk vertrouwd is, maakte voor
deze verhandeling gebruik van artikelen door hem tijdens de jaren 1958-1961 in
diverse tijdschriften gepubliceerd. Zijn werk, dat voor een belangrijk gedeelte steunt
op het onderzoek van onuitgegeven documenten, kan als een belangrijke aanwinst
worden beschouwd voor de comparatistische literatuurwetenschap. Na Frankrijk,
Duitsland en Engeland, heeft nu, gelukkig, ook Italië in het werk van Bilderdijk zijn
beurt gekregen. De auteur moge er een aansporing in zien om ook zijn onuitgegeven
studie over de mislukte carrière van Bilderdijk als dramaturg, spoedig in het licht te
geven.
In het in het Frans gestelde kapittel waarmede de verhandeling wordt afgesloten,
zegt de auteur dat niets laat veronderstellen dat Bilderdijk sommige beroemde
Italiaanse tijdgenoten, zoals Monti, Foscolo, Manzoni, zou hebben gekend. Of de
hier geciteerde schrijvers van Bilderdijks bestaan hebben afgeweten, is erg
twijfelachtig. Intussen wil ik er hier op wijzen dat de Nederlandse dichter met name
genoemd wordt in Leopardi's Zibaldone, II, p. 1185 van de uitgave door Fr. Flora
bezorgd. En dit naar aanleiding van Bilderdijks taalkundig werk Van het Letterschrift,
te Rotterdam bij J. Immerzeel in 1820 uitgegeven. Bilderdijk wordt door Leopardi
genoemd: poeta il più riputato degli Olandesi viventi, ed anche famoso erudito e
scienziato... De dichter Leopardi heeft zich, zoals bekend, ijverig met taalkundige
problemen ingelaten. Dat hij Bilderdijk daarbij ontdekte, zij het via een Franse bron,
lijkt mij interessant genoeg om hier te worden vermeld.
Luc Indestege

De taal blijft ondoordringbaar
In de reeks poëzie-uitgaven van de drie Vlaamse ‘fondsen’ verscheen o.m. de
verzamelbundel Gedichten 1957-1970 van Willem M. Roggeman, met als ondertitel
‘De school van het plotseling ontwaken’. De gedichten zelf worden voorafgegaan
door een nogal lang uitgevallen (en m.i. op deze plaats nogal storend) essay van
Mark Dangin.
Door stijl, thematiek en tijdstip van zijn debuut, Rhapsody in blue (1957), en van
de daaropvolgende bundels, toont Roggeman zich een typische vijfenvijftiger. De
thematische krachtlijnen, die van bij de aanvang het werk bepalen, zijn: besef van
isolement en eenzaamheid, onmacht tot communicatie en hopeloosheid van het
geluksverlangen. De dichter weet zich een outsider en die status wordt beurtelings
gehaat en gecultiveerd. Erotische liefde en intens doorleefde lichamelijkheid zijn
pogingen om aan de verstarring te ontkomen. Maar ook die pogingen zijn tot
mislukken gedoemd, omdat zowel het ik en het jij als de dichterlijke taal tekort
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schieten. Vanuit die mislukking groeit dan weer een schuldgevoel dat op zijn beurt
de eenzaamheid en de verlamming in de hand werkt. Blijft een wanhopige leegte:
‘het is mijn noodlot
reeds vóór mijn geboorte
was ik in ontbinding’ (66).

Met verschillende accenten en in verschillende stadia van ontwikkeling keert deze
vicieuze-cirkelthematiek steeds terug en blijft de voedingsbodem voor meer
incidentele motieven als bijv. reactie tegen familie en milieu, maatschappijkritisch
engagement of een Zenboeddhistische bevlieging.
De ambivalente houding tegenover het isolement komt bijzonder goed tot uiting
in de tweede bundel. De titel daarvan is al een sprekend voorbeeld: Een (hinder)
paalwoning. Het eigen gekoesterde lichaam is zowel toevlucht als gevangenis.
In Bij wijze van schrijven (1960) overheerst het negatieve moment. Het
openingsgedicht, ‘Mijn wereld’ (90), is het illusieloos bestek van eenzaamheid,
vergeefsheid en schuldbesef:
‘Wij zijn voortdurend op de terugtocht,
Ik verklaar mij verantwoordelijk. De wereld
is de schaduw van de wereld.
De mens is de schaduw van de mens.’

Als enig verweer daartegen heeft de dichter de droom:
‘Ik geloof niet in de werkelijkheid
Ik geloof in mijn droom.’ (93)

Een droom van universeel harmonisch leven en van liefde. Zoals eens Lodeizen zou
Roggeman ‘de wereld willen kleuren’ (96), en zoals Snoek ‘een lang gesprek voeren
met de bloemen’.
De volgende bundels, Baudelaire verliefd (1963) en Incunabel (1964), brengen
weinig nieuws, tenzij dat de bezinning op de mogelijkheden en onmogelijkheden
van taal en dichterschap er meer expliciet in naar voren komen. Poëzie is zowel ‘open
wonde’ als ‘geschilderde wonde’ (112). En de ambiguë rol ervan blijkt wel zeer sterk
uit een gedicht dat aanvangt met het vers ‘Alles is wanhoop, ook het gedicht’, en
eindigt: ‘Met hier en daar nog / de zachtheid van een woord.’
Wat de vorm betreft vertoont deze poëzie in de eerste jaren zowel de charmes als
de tics van de vijfenvijftigers. Er is eerst en vooral een geweldige beeldenovervloed,
een ongeremd spel met associaties, die vaak van strikt subjectief-emotionele aard
zijn. Aaneenrijging van dergelijk zeer heterogeen en a.h.w. toevallig samengeraapt
beeldmateriaal laat een indruk van incoherentie en gezochtheid na. Anderzijds moet
gezegd worden dat Roggeman, in tegenstelling tot andere dichters uit de jaren '55
en '60, zich niet te buiten gaat aan het maniëristisch extreem van zoeken naar bizarre
neologismen, woordverbindingen en syntactische anomalieën. Alleen de niet altijd
noodzakelijke, zeer modische beeldopstapelingen, die bovendien nodeloos hermetisme
meebrengen, werken storend.
Versobering komt er wel vanaf Bij wijze van schrijven (1960), na de beeld-explosie
van De revolte der standbeelden (1960), maar het blijft ook dan essentieel een zeer
subjectieve, belijdende beeldenpoëzie.
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De eigenlijke kentering naar objectivering en eenvoud komt er pas in 1969 met
Het orakel van New York City. Wat in deze vernieuwing het meest opvalt is het
verdwijnen van de direct-
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emotionele belijdenis. De dichter gaat nu meer en meer zijn gevoelsleven en zijn
existentiële situatie projecteren in taferelen en objectiverende beschrijvingen. Eerst
nog expliciet in het overigens geslaagde lange collage-achtige gedicht ‘Het orakel
van New Yrk City’:
‘Ik ben een camera,
ik kijkend,
ik registrerend,
ik snorrend,
Manhattan,
in jou herken ik
mijn levensgroot zelfportret’ (138).

Deze schrijftrant brengt mee, dat ook de buitenwereld met zijn problematiek meer
en meer in de poëtische wereld betrokken gaat worden, en die een hoogstnodige
injectie van levenskracht geeft. Deze laatste gedichten, met een soms zeer geslaagde
en evenwichtige interactie tussen objectieve wereld en subjectieve emotie, tussen
expressie en communicatie, vallen dan ook op als de beste van de hele
verzamelbundel. Ook het evenwicht tussen directe zegging en vertaling in beelden,
als bijv. in het zeer goede gedicht ‘De geparfumeerde eeuwigheid’ (164), draagt daar
in belangrijke mate toe bij.
Voor de levensproblematiek van de eenzame dichter biedt dat alles nochtans geen
oplossing, want
‘De taal blijft ondoordringbaar
en poëzie is een woord van niks.
Dichters behandelen het woordenboek
als een foto-album, ik bedoel,
zij vermoeden ergens een oorsprong,
zo vriest elke monoloog dicht.
Water stijgt sneller in donkere kelders.’ (158)
Hugo Brems

Tweemaal Boni
Bij Heideland-Orbis te Hasselt verschenen in 1972 twee cultuurhistorische romans
van Armand Boni, gesitueerd tegen een min of meer overeenkomstige historische
achtergrond en religieuze problematiek. In de eerste, Een rebel in de abdij, roept hij
de persoon op van Arnold van Leefdaal, de 32ste prelaat van Averbode. Deze leefde
in de woelige jaren van de Spaanse overheersing, toen de perioden van betrekkelijke
rust voor het volk even gevaarlijk waren als de openlijke oorlogshandelingen.
Vlaanderen en Brabant zaten immers geprangd tussen de Spaanse tercio's en de
legerafdelingen van Willem van Oranje, die geen van beide het moorden en plunderen
schroomden. Geboren uit de kleine Brabantse landadel, heeft Van Leefdaal zich
steeds nauw verbonden gevoeld met de volksmens en mede voor hem gaat hij de
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voorspraak inroepen van de prins van Oranje. Voor deze man koestert hij een
ongemeen grote bewondering, waar de figuur van de absolutistische Filips II hem
slechts met afschuw en huiver vervult. In de excessen van zijn tijd zoekt Van Leefdaal
naar een middenweg, hij staat een scheiding voor van Kerk en staat om een modus
vivendi te vinden tussen de geloofsgemeenschappen van Noord en Zuid, onder het
bestuur van Oranje. Ook zijn eigen broers en vrienden, die
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zich tot het calvinisme bekeren, onthoudt hij zijn liefde en begrip niet, al blijft hij
zelf trouw aan het geloof van zijn vaderen. Door zijn opstelling tussen beide kampen,
krijgt hij steeds opnieuw van alle kanten zware kritiek te verduren, en ook door de
latere katholieke geschiedschrijving zal hij om zijn orangistische voorkeur worden
verketterd, terwijl ook zijn nochtans zuiver platonische liefde voor Agnes van
Hounsbroeck en zijn zogenaamde drankzucht hem zwaar worden aangerekend. In
Boni heeft de ‘geuzenprelaat’ een optimaal verdediger gevonden; door deze roman
- gesteld in een idioom, bijzonder rijk aan uitdrukking - krijgt de lezer opnieuw
toegang tot de ware persoonlijkheid van deze moedige en steeds eerlijke monnik, in
wiens levensverhaal de begrippen wet, plicht, gehoorzaamheid en vaderlijke wil als
een rode draad verweven zijn. Deze Arnold van Leefdaal komt als een bijna moderne
figuur uit het proza van Boni te voorschijn en hij werpt zijn schaduw zelfs tot in de
twintigste eeuw; de auteur doorbreekt immers nogal eens de fictie door verwijzingen
naar onze tijd. Meestal gebeurt dit op een bijna speelse manier, die waarschijnlijk
niet altijd voor iedereen even bevattelijk zal zijn.
Geheel anders is dit procédé in Dialoog mat Martin Luther, waarin de
zestiende-eeuwse reformator lijfelijk op het schouwtoneel van onze twintigste eeuw
wordt geprojecteerd. In verschillende gedaanten, die de belangrijke perioden uit zijn
leven representeren, ontmoet Luther de verteller van deze roman en enkele van diens
vrienden. Niet alleen legt hij mondeling getuigenis af van zijn leven en zijn ideeën,
maar hij herleeft als het ware zijn bestaan binnen het kader van de huidige tijd en
maakt aldus een synthese mogelijk van beide eeuwen van religieuze beroering. We
ontmoeten de jonge Luther die, gekweld door het mysterie van de predestinatie, zich
toelegt op vasten, boete en meditatie; en later de oudere theoloog van Wittenberg,
die zich vanuit deze inspiratie niet kan neerleggen bij de pauselijke aflaatbrieven van
1517, die de mensen, tegen betaling van een som gelds, van hun geboorte tot aan
hun dood van zonden kwijtscholden. Hij schrijft daarop zijn 95 theses en wordt van
dan af door zijn enthousiaste aanhangers - ook vanwege de politieke toestand was
de tijd rijp voor veranderingen - voortgestuwd op het pad van de vernieuwing. Hij
grondvestte zijn geloof weer op de boodschap van het Evangelie en keerde zich af
van het instituut van de Kerk en haar wetten om zich naar God zelf te oriënteren.
Slechts Hij is immers bij machte de mens te redden, in Hem vindt de mens zijn
rechtvaardiging. In de situatie van de Kerk na Vaticanum II ontwaart Luther een
gunstig klimaat om de vruchten te plukken van ‘het zaad van de vrijheid van de
kinderen Gods’, dat hij eertijds heeft geplant. Via de persoon van Luther belijdt Boni
zelf zijn geloof, stelt hij zich kritisch op zowel tegen bepaalde conservatismen als
tegen sommige zogenaamde progressismen. Op de balans van een bezadigd oordeel
weegt hij de essentialia af van zijn geloof, peilt hij naar de grondinspiratie ervan.
Hoofdzaak is dat men God niet vastklinkt in allerlei dogma's of schema's, dat men
Hem niet verlaagt tot een studieobject voor theologische stellingen. Primordiaal is
dat het mysterie steeds blijft bestaan, het goddelijke mysterie, ook al ‘strooit
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de mens God als confetti door de verdwazing van vele tijden en eeuwen heen’.
Jef van Gool

Haaien op de kust
Het gebeuren van de jongste roman van Fred Germonprez, Haaien op de kust (Leuven,
De Clauwaert, 1973), speelt te Zandhoeke, voorheen een rustig, wat verdoken
kuststadje, waar gewezen IJslandvaarders hun laatste jaren sleten, in de nabijheid
van hun geliefde zee. Sinds André Glorieux, makelaar van beroep, te Zandhoeke zijn
netten heeft gestreken, wordt het idyllische bestaan aldaar echter ruw verstoord.
Slechts uit op eigen gewin, droomt deze ervan een modern toeristisch centrum uit te
bouwen. Als hij eenmaal de lokale overheid voor zijn karretje heeft weten te spannen,
begint voor de oorspronkelijke strandbewoners een niet meer af te wenden tragedie.
Daar hun eenvoudige stulpen een dissonant zouden vormen te midden van de geplande
flatgebouwen en vakantiehuizen, worden zij gesommeerd hun heil maar liever elders
te gaan zoeken. Hun oorspronkelijk eendrachtige verzet verbrokkelt vlug; zij keren
zich van elkaar af en pogen door allerlei kuiperijen ten minste hun eigen woning
veilig te stellen. Daarbij stranden zij echter op Glorieux' bediende, de opzichter Paul
Vermote, die vanuit de verworven machtspositie zijn inferioriteitscomplexen, hem
ingegeven door een fysiek gebrek, op deze mensen verrekent. Als hij bij één
gelegenheid toch tegen de wil van zijn werkgever ingaat, gebiedt deze zijn secretaresse
om de jongeman haar liefde voor te wenden, om hem zo tot capitulatie te brengen.
Voor Vermote, die eindelijk meende als mens onvoorwaardelijke aanvaarding te
hebben gevonden, wordt het de zwaarste ontgoocheling uit zijn toch al niet zo riante
bestaan. Zijn ongeluk treft ook zijn moeder, die haar hele leven, al haar liefde,
tederheid en hoop op hem had afgestemd, nadat haar (te oppervlakkig geschetste)
man er nog slechts op bedacht scheen om zijn verworven rijkdom zo vlug mogelijk
te verbrassen. Germonprez is een moralist, de registratie van de handelingen van zijn
personages impliceert tevens een veroordeling. In de roman waart een pessimistische
grondtoon, die het aanknopingspunt met de actualiteit van de natuurschending
overstijgt en alle geledingen van het verhaal doordringt. In het centrum van alles
staat Glorieux, de ‘Haai’, ongenuanceerd getekend, een vleselijke incarnatie van het
menselijke kwaad, die naar alle kanten de draden van het onheil spint. Maar ook hij
gaat ten onder, samen met Vermote, die de waarheid omtrent zijn ‘grote liefde’ niet
kan verkroppen. De mededeling van hun beider dood in de vorm van een krantebericht
heeft iets van een anticlimax, maar stelt toch de tragische ironie van het gebeuren in
het volle licht. Geschreven in een volks-populaire trant, behelst de roman toch een
behartenswaardige boodschap (al dreigt die wel eens verstrikt te worden bij té veel
menselijke ellende): men kan de natuur en de wereld niet vermaterialiseren zonder
ook aan de mens onherstelbare schade toe te brengen.
Jef van Gool
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Tijdschriftenrevue
Nieuwe Stemmen
29ste jrg., nr. 8, aug.-sept. 1973
Ter gelegenheid van zijn 30ste verjaardag schrijft het blad een literaire prijs uit voor
poëzie en novelle. Naar aanleiding van het verschijnen van Jonckheere's ‘Poëtische
inventaris’ schrijft R. van de Perre een essay, waarin hij de evolutie van de dichter
op de voet volgt. Pieter G. Buckinx van zijn kant schrijft over de dichter Ed. Hoornik:
een boeiende en persoonlijke confrontatie. In ‘Poëziespiegel’ bespreekt A. de Longie
recente publikaties.

De Gids
136ste jrg., nr. 7, 1973
Een literair nummer. Laurens Vancrevel stelt de Nederlandse surrealistische auteur
Hendrik Cramer (1890-1945) voor, een in de literatuurgeschiedenis onbekende figuur.
Hij was vooral in Frankrijk actief bij het surrealistische tijdschrift ‘Le Grand Jeu’
met Daumal en Lecomte. Daarna een verhaal van Cramer: ‘In een mosselschelp’.
Ander proza is van R. Geel, een boeiend geschreven verhaal over de herdenking van
een wonderkind, en van G. Muller. J. Bernlef, die vanaf het volgende nummer zijn
poëziekroniek hervat, schrijft bedenkingen rond ‘een stoel’. ‘Problemen rond literaire
waardeoordelen’ is een essay van J.J.A. Mooij. De auteur slaagt erin een zeer
systematische en heldere analyse te brengen van dit bijzonder ingewikkeld en met
emoties beladen probleem. Sterk aanbevolen.

De Vlaamse Gids
57ste jrg., nr. 10, okt. 1973
Een speciaal nummer ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van A. Roland Holst.
Willem M. Roggeman brengt verslag uit van een bezoek(je) aan de dichter te Bergen.
In ‘Schrikbewind of bevrijding’ gaat Cornets de Groot in op Roland Holsts visie op
de materiële en immateriële waarheid, zoals die tot uiting komt in het essay ‘Uit
zelfbehoud’. Jef Barthels onderzoekt de functie en de achtergrond van de herhalingen
in zijn poëzie. Jules Goffard vergelijkt de wereldbeschouwelijke opvattingen van A.
Roland Holst en Oswald Spengler. Ten slotte publiceert Jan van der Vegt een
hoofdstuk uit zijn te verschijnen studie over ontwikkeling, samenhang en
achtergronden bij Roland Holst. Dit fragment handelt over de betekenis van twee
bewerkingen van Ierse sagen, nl. ‘De dood van Cuchulain van Murhevna’ en ‘Deirdre
en de zonen van Usnach.’

De Tafelronde
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18de jrg., nr. 1
Peter Meyboom schrijft een wel erg gesimplifieerde ‘Korte analyse vooral in het
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licht van de functieverandering van de taal’. Het gaat over de ontwikkeling van
‘traditionele’, over ‘moderne’, naar ‘konkrete’ en ‘visuele’ poëzie, met de
daarbijhorende verschuivingen van taalfunctie. Paul de Vree belicht de uiteenlopende
functies van het gebruik van readymades in gedichten. ‘Le texte de la lecture’ is een
interessant manifest van Alain Roussel, waarin gesteld wordt dat de lectuur de
eigenlijke tekst is. Verder de gebruikelijke concrete en visuele poëzie, met vooral
boeiend werk van Peter Meyboom en Mark Verreckt. ‘Neonlicht’ brengt nieuws van
het poesia visiva-front.

Septentrion
2de jrg., nr. 2, sept. 1973
H. Brugmans beschouwt de Nederlandse cultuurgemeenschap als ‘exemple type
d'une petite communauté culturelle’. Sadi de Gorter stelt het werk voor van de in
1972 overleden graficus en etser M.C. Escher: een fascinerende combinatie van
mathematische perfectie en surrealistische vervreemding. Over beeldende kunst ook
het uit het jongste nummer van Ons Erfdeel overgenomen artikel van H. Redeker:
‘Le climat surréaliste d'Utrecht’. ‘La jeune poésie en Flandre’ is een overzicht door
W. Spillebeen van de Vlaamse poëzie sinds 1960. Meer dan krachtlijnen geeft het
korte karakteristieken van belangrijke figuren. Het wordt gevolgd door een keuze
vertaalde gedichten.

Tirade
17de jrg., nr. 190, okt. 1973
‘Het scherm’ is een nogal mat verhaaltje van Marga Minco. Charles B. Timmer
schrijft in zijn Russische notities over het verschijnsel van de emigratie uit de
Sovjetunie. Hij belicht vooral twee belangrijke figuren uit die emigratie, nl. de dichter
Iosif Brodski en de biochemicus Jaurès Medwedjew. Verder een hele reeks gedichten
in dit nummer. Arie Gelderblom schrijft een gevoelige, bijna sentimentele poëzie.
Twee gedichten van Kees Winkler zijn bijzonder knus en huiselijk. G.J. Schneider
tracht, met gedeeltelijk succes, in ‘Gemengd nieuws uit Bangladesh’ een sterke
ontroering in neutrale observaties tot uitdrukking te brengen. Frits Dalenoord geeft
gestalte aan een kinderlijke droomwereld en T. van Deel schrijft korte, zeer delicate
notities.

Kultuurleven
40 jrg., nr. 7, aug.-sept 1973 en nr. 8, okt. 1973
Het hoofdthema van het eerste nummer, dat door een (on)gelukkig toeval wel zeer
op zijn tijd komt, is ‘25 jaar Israël in Palestina’. Na artikelen over ontstaan en groei
van de staat Israël, over de huidige Israëlische samenleving en over het verschijnsel
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antisemitisme, ook een overzicht van de Palestijnse verzetspoëzie. Het is met sterk
emotioneel engagement geschreven door de Tunesische dichter Abdelaziz Kacem.
Zowel het artikel als de geciteerde gedichten getuigen van geloof in de kracht van
een dichterlijk woord, dat opnieuw contact neemt met de aspiraties van het volk. J.H.
Walgrave schrijft over ‘De filosofische erfenis van Jacques Maritain’. N.a.v. de
controverse rond de subsidiepolitiek van het Ministerie van de Nederlandse cultuur,
pleit H. Todts voor de vastlegging van objectieve criteria,
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vooral ook wat betreft de toelagen aan tijdschriften. L. Schoonbaert bespreekt het
boek van P. Haesaerts over James Ensor.
Nummer acht bevat hoofdzakelijk politiek gerichte bijdragen. Daarnaast een opstel
van I. Nelissen over ‘Films aan de grenzen van het behoorlijke’, nl. ‘A Clockwork
Orange’ (geweld), ‘Last Tango in Paris’ (seks) en ‘La Grande Bouffe’ (het walgelijke).
Hij reveleert voornamelijk het element hypocrisie in het (s)maken van dergelijke
films. H. Waterschoot schrijft over ‘O. Landuyt 50 jaar’.

Mandragora
2de jrg., nr. 1, sept. 1973
‘Jakob’ is een wel erg fragmentair prozafragment van Jef de Bruyn. Veel beter zijn
gedichten van Eriek Verpaele en Hubert de Vogelaere. Bijzonder geestig is een
koldergedicht van Wilfried van Craen: ‘Manet getrouw tot bijna in de dood’. L.
Roelandt vervolgt zijn reeks schetsen ‘mensen die ik gekend heb...’: Daniel Halévy,
Marcel Jouhandeau en Edmond Rostand. Verder enkele recensies en een uitval van
W. Giraldo tegen G. Adé n.a.v. diens ‘waardering’ van Raes en Geeraerts als
consumptieliteratuur (De Nieuwe 17/8/73).

Witte bladen
3de jrg., nr. 17-18, okt. 1973
Na dit nummer houdt het blad op te verschijnen.
Francisco Tireno schrijft een zeer gevoelig liefdesverhaal: ‘Bretagne 1970’. Een
ander verhaal, ‘Johan en de lage horizont’, soms wat te gewild brutaal van stijl, is
van Dirk Depreeuw. Aan literaire hagiografie doet Maxim Goris in zijn ‘Literair
portret van Alstein’. Nochtans niet slecht geschreven. Op een enquête van de redactie
over het fenomeen alternatief of jongerentijdschrift kwamen slechts luttele reacties
binnen. Het interessantst is nog de stellingname van Alstein zelf, die de vinger op
de wonde (van arrivisme) legt.

Boulevard
2de jrg., nr. 4, juli 1973
‘Line’ is een melodramatisch verhaal van Anita Vogel. ‘Zo zuiver als een oog’ is
het klassieke verhaal van hevige gevoelens en moreel fanatisme in een zuiders land.
Auteur is dit keer Jan van de Weghe. Gedichten van Marc Bruynseraerde en ene
Roby konden ook gemist worden. Beter is de poëzie van Hubert de Vogelaere (een
merkwaardig ‘stilleven’), van R. Hannelore en Guy van Hoof. Godfried Desloover
schrijft een essay over ‘Het mythisch karakter van de literatuur’ als criterium voor
literariteit. Over ‘Maatschappelijke functies van de kunst’ heeft het Luc Bentein. Hij
ziet die functie voornamelijk in een ‘alternatieve adaptatie aan het milieu’. Thierry
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Deleu analyseert de geschreven pers: feiten en doelstellingen. ‘De dood als kriterium’
is een antwoord van Jan Vanspauwen op Kruithofs opvatting van de mens als
‘zingever’. Ten slotte worden nog twee schilders voorgesteld: Mil Antonis door
Walter Verbesselt en Jan vanden Berghe door Roger Delmeire.

Yang
9de jrg., nr. 49/50, juni 1973
Dit is een zeer lijvig Jef Geeraerts-nummer, dat verschijnt vóór het nummer 48.
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Als speciaal nummer is het los verkrijgbaar voor de prijs van 150 fr. Na een
astrologisch zelfportret (gevleid natuurlijk) volgen diverse opstellen over facetten
van het verschijnsel Geeraerts en over zijn werk. Sommige daarvan zijn (meestal
zonder bronvermelding) overgenomen uit andere tijdschriften. O.m. de open vraag
van E. van Itterbeek: ‘Waarom komt er geen ernstig gesprek los over Jef Geeraerts?’
(Ons Erfdeel), de bespreking van ‘Gangreen 2’ door G. Adé (De Nieuwe), interviews
uit Humo en Knack, enz. Andere werden speciaal voor dit nummer geschreven.
Interessant is wel een interview-opstel door Jan Vanriet: ‘Omtrent Jef Geeraerts’.
Verder zijn er o.m. ‘Aantekeningen bij Gangreen 2’ door Jules Welling, een onderzoek
naar de authenticiteit van realia door de Afrikanist Marcel van Spaandonck; gevolgd
door het verhaal van een analoge terechtstelling als die van de Chinees uit ‘Gangreen
2’, beschreven door Camille Coquillat in 1888, enz. Maar het interessantst als
documentatie is de zeer minutieus opgestelde bibliografie van en over Jef Geeraerts
door Hilda van Assche en Richard Baeyens: niet minder dan 49 blz.

Varia
Spiegel der Letteren (15de jrg., 1973, nr. 3) bevat, naast enkele gespecialiseerde
filologische bijdragen over o.m. Hooft, Karel ende Elegast, het Nederlands drama
in de 16e-17e eeuw, een opstel van M. Rutten over ‘De Nederlandse literatuur in
internationaal verband’.
Hugo Brems
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